Urząd Miejski w Kleszczelach
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejs kieg o w Kles zczelach

Zamówienia publiczne w 2020 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 3 sierpnia 2020 r. na zadanie: "Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele"
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 22 lipca 2020 r.
Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2020 r. o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.:
Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele
Zapytanie ofertowe z dnia 22 lipca 2020 r. na zadanie pn."Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele”
Zawiadomienie z dnia 17 lipca 2020 o wyborze oferty w zamówieniu publicznym na
realizację zadania "Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele"
Informacja z otwarcia ofert w dniu 3 lipca 2020 r. na wykonanie zadania "Odnawialne
źródła energii w gminie Kleszczele"
Odpowiedź z dnia 30 czerwca 2020 r. na zapytania przetargowe - dotyczy przetargu
nieograniczonego: "Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele"
Ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2020 r. o zamówieniu dostawy - Odnawialne źródła
energii w gminie Kleszczele
Ogłoszenie z dnia 24 czerwca 2020 r. o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane remont dróg gminnych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 czerwca 2020 r. w
zamówieniu publicznym na remont dróg gminnych
Informacja z otwarcia ofert w dniu 16 czerwca 2020 r. na Remont dróg gminnych
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunkow zamówienia w przetargu
nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą "Remont dróg gminnych"
(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych nr 546036-N-2020 z
dnia 01.06.2020 r.)
Ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2020 r. o zamówieniu na roboty budowlane - Remont gróg
gminnych
Ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi
gminnej Pogreby – Dasze nr 109148B
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 31 marca 2020 r. w zamówieniu publicznym na
przebudowę drogi gminnej Pogreby - Dasze nr 109148B
Informacja z otwarcia ofert w dniu 24 marca 2020 r. złożonych na przebudowę drogi
gminnej Pogreby - Dasze nr 109148B
Ogłoszenie Nr 521038-N-2020 z dnia 9 marca 2020 r. o zamówieniu robót
budowlanych - "Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze nr 109148B"
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Kleszczele w 2020 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na realizację
zadania pn.: „Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kleszczele
oraz opieka nad nimi w 2020 roku”
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym na zadanie: „Odławianie i
transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kleszczele oraz opieka nad nimi w
2020 roku”
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