
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  NR  ...........  z dnia .................... 

 

…………………………………………………….. 

pieczęć firmy 

 

Szamotuły , dnia ………..2018 r. 

Nr  ................................ 

Wzór formularza ofertowego 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................Tel………………….……...........................................Fax…

………..…................ 

e-mail ………………………..…………………………………………………………………. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostarczania  sprzętu sportowego  na potrzeby 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Sportowa 6, 64-500 

Szamotuły oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto w zł: 

..……………………….…………  (słownie …………………………..…………………….) 

 1.Bieżnia klubowa Intenza Fitness 550Ti Cardio przystosowana do pracy ciągłej przez co najmniej  8 

godz. na dobę. Gwarancja: min. 36 miesięcy  2  szt. - ……………………………. (cena jednostkowa 

netto/brutto)  

2. Symulator schodów Intenza Fitness 550Ci Escalate Cardio przystosowana do pracy ciągłej przez co 

najmniej  8 godz. na dobę. Gwarancja: min. 36 miesięcy 1 szt. …………………………..   (cena jednostkowa 

netto/brutto) 

3. Maszyna na dwugłowe uda leżąc – uginanie (Leg Curl) seria impulse model IT9521 przystosowana 

do pracy ciągłej przez co najmniej  8 godz. na dobę. Gwarancja: min. 36 miesięcy 1 szt. -   wymiar 1475 

x 1200 x 1506 mm (tolerancja dopuszczalna +/-5%),   wykonana z profili płaskoowalnych o grubości 

min. 3 mm dwustronna obudowa wykonana z tworzywa typu ABS, stos nie mniejszy niż 100kg, 

prowadzenie ciężaru na lince, stojak na bidon …………………………..   (cena jednostkowa netto/brutto) 

4. Zestaw sztangielek ogumowanych 1 – 10kg 

-   sztangielki typu HEX sześciokątne 

-   zestaw par 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10kg 

-   1 Gwarancja: min. 36 miesięcy 1 szt. …………………………..   (cena jednostkowa netto/brutto) 

 

5. Stojak do zestawu 1 – 10kg (pionowy) 

-   stojak do zestawu sztangielek 10 par 

-   Gwarancja: min. 36 miesięcy 1 szt. …………………………..   (cena jednostkowa netto/brutto) kolor 

czarny lub srebrny 

 

 



 

6.Zestaw sztangielek ogumowanych 12,5kg – 40kg 

-   sztangielki typu HEX sześciokątne 

-   zestaw par 12,5kg, 15kg, 17,5kg, 20kg, 22,5kg, 25kg, 27,5kg, 30kg, 32,5kg, 35kg, 37,5kg, 40kg 

-   12 par 

Gwarancja: min. 36 miesięcy 1 szt. …………………………..   (cena jednostkowa netto/brutto) 

 

 

7.Stojaki do zestawu 12,5kg – 40kg (2 szt.) 

-   trzy- poziomowy stojak dedykowany do sztangielek typu HEX 

-   swobodne układanie hantli na trzech półkach 

-   wymiar 1200 x 660 x 100cm (tolerancja +/- 10%) 

Gwarancja: min. 36 miesięcy 1 szt. …………………………..   (cena jednostkowa netto/brutto) 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna kwota: ……………………………………….. (netto/brutto) 

 

 * Do oferty powinny być dołączone informacje pozwalające na łatwą i jednoznaczną identyfikację 

każdej pozycji (1-2) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu np.: ulotki/broszury informacyjne 

danego sprzętu, karty produktu, wydruki ze stron internetowych ze zdjęciem i opisem 

oferowanego artykułu, numery katalogowe artykułów wraz ze wskazaniem katalogu/katalogów, z 

którego/z których dany artykuł pochodzi etc. 

Ceny powinny być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wszystkie dostarczone artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim 

informujące o producencie, dacie produkcji, sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne do 

prawidłowego użytkowania sprzętu. 

……………………………………………………………………. 

Podpisy i pieczątki imienne osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 


