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Zmiany w zaproszeniu dot. zamówienia pn. Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i
Chabrowej wraz z dokumentacją techniczną

BGGN.7031.80.2017.SB

Zmiany w zaproszeniu dot. zamówienia pn.
Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej
wraz z dokumentacją techniczną
W opisie przedmiotu zamówienia:
„Przedmiotem zamówienia jest
ZAPROJEKTOWANIE, UZGODNIENIE, UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ I WYKONANIE
oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej w Wasilkowie
jako linii kablowej podziemnej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi z podłączeniem do istniejącego
oświetlenia ulicznego.
Termin wykonania: 31.05.2017 r.”
poprawia się oczywistą omyłkę pisarską w terminie wykonania na: 31.05.2018 r.
dodaje się następujące zapisy:
1) latarnie zaprojektować na słupach stalowych,
2) oprawy sodowe,
3) zakres inwestycji obrazuje załącznik nr 1 (mapka),
4) podłączenie: usytuowanie istniejącej szafki sterującej pokazano na załączniku nr 1 (mapce),
5) drogi w zakresie inwestycji nie są na gwarancji.
W związku z powyższym zmienia się termin składania ofert na 13 grudnia 2017 r. do godziny 15:00.
Reszta zapisów pozostaje bez zmian.
Wasilków, dn. 08 grudnia 2017 r.
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Lista stron
Zapytanie ofertowe na na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi i
oświetlenia ul. Dwornej w Studziankach
2019-07-11 13:09:13

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia
ulicznego Studzianki, Nowodworce, Rybniki
2019-07-10 14:47:19

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe-Usługa transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków w roku
szkolnym 2019/2020.
2019-07-10 14:33:48

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie
usługi transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków, w formie sprzedaży biletów
miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do/ze szkół na terenie Gminy Wasilków w roku
szkolnym 2019/2020.” Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować
według wzoru : Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków i opisać „Oferta usługi
transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020.” Niewłaściwe
oznaczenie koperty może spowodować odrzucenie oferty. VIII. TERMIN SKŁADANIA
OFERT 1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2019 r. za pośrednictwem poczty
(decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w
pozostałe dni robocze.
Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Targowiska
Miejskiego „Mój Rynek” przy ulicy Kościelnej w Wasilkowie
2019-07-05 14:15:03

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - Przebudowa stadionu miejskiego w Wasilkowie Etap I - koncepcja
zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją techniczną budowy boiska o
nawierzchni syntetycznej
2019-06-12 10:52:59

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wasilków oraz
gminnych jednostek organizacyjnych
2019-03-27 14:24:54

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków w
2019 roku
2019-01-02 13:12:51

Czytaj więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-12-21 14:40:11

Czytaj więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-08-28 11:13:37

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.
Czytaj więcej
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