
                                                                         …………………, dnia ............................ 
 
 
 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

na dostawę bramek sportowych  

 

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,  

Kruszyn, ul. Kasztanowa nr 1B, 59-700 Bolesławiec. 

 

II. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

NAZWA: ............................................................................................................... 

ADRES: ................................................................................................................ 

NIP: ...................................................................................................................... 

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 

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

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych bramek sportowych                         

o następujących parametrach:      

    1. Bramki do piłki nożnej - 2 szt.   

• Wymiary bramki: 7,32 x 2,44 m, głębokość 2 m.  

• Owalny profil aluminiowy 100 x 120 mm, wzmocniony. 

• Bramka mocowana do podłoża za pomocą tulejowania (tuleje w zestawie). 

• Słupki bramki i odciągi mocowane w tulejach. 

• Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego 

(haczyki w zestawie) plus siatka o wymiarach 7,32 x 2,44 x 2 m – koloru białego. 

• Stelaż do mocowania siatki mocowany na zasadzie zawiasów, możliwość podnoszenia 

– koloru białego. 

• Zgodność z przepisami FIFA i PZPN. 

• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 

   



2. Transport bramek sportowych do miejscowości Nowa, gmina Bolesławiec, woj. 

dolnośląskie. 

 

Zobowiązuje się dostawcę do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne        

dla zapewnienia właściwego wykonania zamówienia oraz udzieli niezbędnych 

informacji  o możliwościach i zagrożeniach w stosowaniu przedmiotu zamówienia.  

 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
  
           10 grudnia 2018 r.  
 

 

V. Warunki płatności za wykonane zamówienia:  

Płatność za wykonanie zadania po dokonaniu odbioru na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego i faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

faktury. 

 

VI. Forma złożenia oferty 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2018 r.                     

do godz. 13:00 w formie pisemnej na adres:  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, 

Kruszyn, ul. Kasztanowa nr 1B, 59-700 Bolesławiec, tel. 075-732 14 77 

z dopiskiem „Dostawa  bramek sportowych” 

  
1. Oferuję dostawę bramek do piłki nożnej (7,32 x 2,44 m) – 2 szt.  za:  

        cenę netto:  ............................................................................................zł 

    podatek 23% VAT: ............................................................................................ zł 

    cenę brutto:  ............................................................................................ zł 

    słownie brutto: ...................................................................................................... zł 

 

2. Transport bramek sportowych – 2 szt.  za:  

        cenę netto:  ............................................................................................zł 

    podatek 23% VAT: ............................................................................................ zł 

    cenę brutto:  ............................................................................................ zł 

    słownie brutto: ...................................................................................................... zł 



3. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia wraz z transportem za:  

         cenę netto:  ............................................................................................zł 

     podatek 23% VAT: ............................................................................................ zł 

     cenę brutto:  ............................................................................................ zł 

     słownie brutto: ..................................................................................................... zł 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

 

 

 

 

................................. dnia........................... ............................................ 
    (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

         (pieczęć wykonawcy) 
 


