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Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn. Sport-dobry wybór
Znak sprawy: OSO.525.10.2016 Wasilków, dn. 07.10.2016

Ogłoszenie
o możliwości składania uwag do oferty
Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Sport-dobry wybór” złożonej w trybie
pozakonkursowym przez Klub Sportowy Wasilków (KRS 0000177648).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
ul. Białostocka 7.
Uwagi do oferty można zgłaszać do 14 października 2016 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:
osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Sprawę prowadzi: Urszula Kosińska, tel. 85 718 54 00 wew. 12 e-mail: u.kosinska@wasilkow.pl / Urząd Miejski w Wasilkowie pok. 08

Kontakt z redakcją

Drukuj

PDF

Dodana: 11 październik 2016 10:24
Zmodyfikowana: 11 październik 2016 10:24
Załączniki
Oferta OSO.525.10.2016.pdf (PDF, 3,38 MB)

Metryka strony
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Wasilkowie
Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Urszula Kosińska
Opublikował: Piotr Informatyk
Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-10-2016
Data udostępnienia w BIP: 11-10-2016 10:24
Data modyfikacji informacji: 11-10-2016 10:24

Lista stron
Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną
2017-09-08 10:57:11

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Wykonanie

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Wykonanie
nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach
2017-09-04 13:23:58

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną
2017-09-01 09:39:27

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w
Sochoniach
2017-08-29 15:08:27

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa
oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego” w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza
2017-08-25 14:01:15

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ dot. zamówienia pn. Wykonanie
nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach
2017-08-18 08:59:11

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w
Dąbrówkach - etap II”
2017-08-17 11:13:24

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn.
Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków 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”
2017-08-17 09:29:41

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok –
Wasilków 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”
2017-08-17 09:25:00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

