Urząd Miejski w Wasilkowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

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.

Załączniki
2_formularz_ofertowy_zał._1.doc (DOC, 69,5 KB)
kredyt-pytania-odpowiedzi.pdf (PDF, 60,24 KB)
zapytanie-kredyt.pdf (PDF, 1,95 MB)
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Lista stron

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. Budowa oświetlenia ulicznego w
obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej wraz z dokumentacją techniczną
2017-12-08 14:34:34

Czytaj więcej
Zmiany w zaproszeniu dot. zamówienia pn. Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie
ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej wraz z dokumentacją techniczną
2017-12-08 14:33:54

Czytaj więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NA „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII
BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII,
STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU
WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 181/3 I 182/1 W DĄBRÓWKACH"
2017-11-24 14:12:31

Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej
2017-11-22 10:52:35

Czytaj więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Odławianie bezpańskich psów
z terenu gminy Wasilków i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt w 2018 roku
na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
2017-11-14 15:06:40

Czytaj więcej
Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Wasilków do/z dwóch szkół
podstawowych na terenie miasta Wasilkowa w okresie od 1 IX 2017 r. do 1 XII 2017 r.
wraz z zabezpieczeniem opiekunów
2017-07-24 11:49:27

Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert - Rozgraniczenie nieruchomości
2017-07-14 12:29:53

Czytaj więcej
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