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Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o, o. zaprasza do złożęnia

oferty cenowej na wykonanie nasadzeń w ilości 5 sztuk - klon pospolity Acer platanoides na

działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 110-60/1 ul. Gńczyhskiego 66, T60-4516

uI.Złota6,160-4514uI.Złota 9, 118-138/3 ul, Pomorska 17,33-225 ul, Bałtycka 5D.

Drzewka powinny stanowić materiał szkółkarski o obwodach pnia min. 16-18 cm

(mierzone na wysokości 1m), wysokość min. 2,2 m zbryłą korzeniową (najlepiej z pojemnika

o poj. min. 301), sadzone w doły o wymiarach: średnica 1,0m i głębokość min. 0,9m

zaprawione całkowicie ziemią urodzajną w sposób fachowy. Wokół pni należy uformować

misy o średnicy minimum 1,0m, powierzchnię mis wyściółkować przekompostowaną,

mieloną korą z drzew iglastych, grubośó ściółki min. 5cm, drzewka w sposób sztywny

opalikować trzema palikami wzmocnionyni dwoma poprzęczkami w sposób zapewniĄący

stabilność sadzonki, drzęwa przywiązaó elastycznym, miękkim materiałem do konstrukcji

palików, paliki w dolnej części zabezpieczyć siatką przed psami.

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego udzielane będą w Dziale

Administracji Olsztynskiego TBS Sp. z o. o. pokój nr I04, tel. 89 524-15-03.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie OTBS lub w formie

elektronicznej na adres: otbs@otbs.olsztyn.pl w terminie do 24,05.20I9r.

Zpoważaniem

lA. oooział W olszrynie. Nr 02 1540 Lo722007 5012 0102 0002
w OlszĘnie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

12322, NIP 739-29-09-328, Kapitał zakładowy Spółki 51.309.000 PLN

-::KW:K;Sprawę prowadzi:

b'ł_ł ,ci i c L,,,śl(a



l|t ll9:?lJi§ąq, nło.qŃ, §.1.o§82803. . . . .

Zamawiający

załacznik nr 2
do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o
w a rtośc i n i e p rze kracz aj ącej
kwoty wskazanejw ań.4 pkt B
ustawy PZP

Olsztyn, Onia 2019 -05- 0 6

§*${iWi.{Ęf8;%ffiiffis
Spółka z o.o.

],9:t"ł{ Olrryn, ul. Grunwaldzka 2iA

(wykonawca)

Zapytanie ofertowe

1 Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie

zamówienia, nr telefonu

Magdalena Wołoszyn-
Leonowicz, 89 524-15-03

2. Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie nasadzeń w ilości 5
sztuk - klon pospolity Acer
platanoides na działkach
geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych 110-60/1 u l,

Gałczyńskie go 66, 160-45 / 6 ul,
Zlota 6, 1,60-45/4 ul. Złota 9,

118-138/3 ul. Pomorska 17,33-
225 ul. Bałtycka 5D.

J. Oznaczęnie terminu wykonania zamówienia
20tg -09- 3 0

4. Okręs gwarancji 2lata

5. Opis kryteriów wyboru ofert i sposobu oceny (kryteria nie

podlegają zmianie w toku danego postępowania)

naJnlzsza cena

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą

dostarczyć wykonawcy

7. Oznaczęnię miejsca i terminu składania ofert OTBS Sp. z o,o. Olsztyn ul.

Gru nwaldzka2lA, termin:
24,05.2OI9r,

8. Sposób złożęnta oferty ptzez wykonawcę w zamkniętej kopercre

9, SposóbpowiadomieniaoĘfjffi 
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