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Lista stron
Ogłoszenie o zamówieniu dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka
Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr
geod. 336
2016-10-11 12:02:43

Czytaj więcej
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn. Sport-dobry wybór
2016-10-11 10:24:44

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w
zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych,
dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich
zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013.z
2016-09-30 14:10:22

Czytaj więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
2016-09-30 13:46:13

Czytaj więcej
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w drodze zamiany
2016-09-30 10:03:54

Czytaj więcej

Czytaj więcej
Informacja o wyborze oferty dot. 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 część projektu
„Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem
Obszarze Funkcjonalnym”
2016-09-28 14:30:56

Czytaj więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną
2016-09-23 15:17:10

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. przebudowy i
rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiejw Wasilkowie realizowanej
w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie
Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”
2016-09-14 15:16:24

Czytaj więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. dokończenia budowy
nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium
Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną
2016-09-09 15:06:51
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