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Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty
cenowej na wykonanie przycinki pielęgnacyjnej 58 drzew wraz z uprzątnięciem gałęzi,
w terminie do 28.02.2021 r. oraz wykonanie „wycinki” 6 drzew wraz z frezowaniem oraz
uprzątnięciem gałęzi i pni.

Drzewa do wycinki:

1. 1 szt. – jarząb pospolity, obwód pnia 78 cm, drzewo znajduje się , przy ul. Osinowej 8ABC;
dz. nr 13/16, , ark.17, obr. 60;
2. 1 szt. – topola Simona, obwód 3 pni 215 cm, 150 cm, 135 cm, drzewo znajduje się przy przy ul.
Osinowej 10 ABC; dz. nr 13/17, ark.17, obr. 60;
3. 1 szt. – jarząb pospolity, obwód pnia 60 cm, drzewa znajdują się przy ul. Orzechowej 11-13 ; dz.
nr 23, ark.19, obr. 60;
4. 1 szt. – klon pospolity, obwód pnia 160 cm, drzewo znajduje się przy ul. Orzechowej 26-30; dz.
nr 13/4, ark.19, obr. 60;
5. 1 szt. – topola Simona, obwód 2 pni 187 cm , 127 cm, drzewo znajduje przy ul. Łozowej 34; dz.
nr 172, ark.06, obr. 60;
6. 1 szt. – jarząb pospolity, obwód pnia 46 cm, drzewo znajduje się , przy ul. Osinowej 6ABC;
dz. nr 13/15, , ark.17, obr. 60;

Wycinka drzew uzależniona będzie od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
Sprawę prowadzi:
Piotr Dąbek
Administrator Nieruchomości
Pokój nr 11
tel. (61) 834-49-80
administracja@debieckasm.pl
www.debieckasm.pl

W ofercie prosimy określić cenę netto i brutto wykonania prac z podziałem na „wycinkę” i
„przycinkę”.

Zamkniętą ofertę w kopercie, z dopiskiem „Przycinka i wycinka”, prosimy złożyć w skrzynce
podawczej Spółdzielni lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@debieckasm.pl w terminie do
20.01.2021 r. w godzinach pracy DSM.

Do ofert należy dołączyć:

- podpisaną zgodę i klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych ( w złączniku),
- kopię polisy ubezpieczeniowej,

Warunki płatności:

- przelew 14 dni
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