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Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
budżetowego w 2017 r.

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r.
Szczegóły zapytania w załącznikach (plikach do pobrania) umieszczonych poniżej.
Uwaga! 12.12.2017 r. umieszczono dodatkowe odpowiedzi na pytania w załączniku poniżej.
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ZAPYTANIE OFERTOWE
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Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania ofert na usługę pn.: “USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WASILKÓW". Usługa obejmuje: odebranie
(w tym przygotowanie do transportu: zebranie składowanego luzem azbestu, opakowanie,
oznakowanie, załadunek, oczyszczenie terenu), transport i unieszkodliwianie składowanych
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków: szacunkowa ilość - 5 708,630 m2 ≈ 77,067 Mg, - ilość punktów adresowych: 62.
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