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Lista stron
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na
odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków
2017-12-22 13:31:10

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa
nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami
Białystok i Wasilków (wz2)
2017-12-22 13:29:10

Czytaj więcej
Odpowiedzi na pytania dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu
Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań
BGGN.271.24.2017
2017-12-22 12:58:20

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.
Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa
jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt
partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w
Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
2017-12-19 10:49:22

Czytaj więcej
Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych
znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2018 r.
do dnia 31.12.2018 r.
2017-12-18 14:28:42

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w
Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań
2017-12-15 12:05:55

Czytaj więcej
Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na
odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi
gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach
zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego
2017-12-07 15:03:46

Czytaj więcej
Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach
administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2017-12-05 12:03:07

Czytaj więcej
Informacja o ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu pn. Sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie
2017-11-30 18:42:09

Czytaj więcej
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