Miasto Grajewo
Urząd Mias ta Grajewo

Przetargi i zamówienia publiczne

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia. Wykonanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej dla obszaru położonego w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, Traugutta
i Placu Niepodległości o pow. ok. 0.64 ha.
2019-06-24 14:43:52

Czytaj więcej
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Budowa Otwartej Strefy
Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie"
2019-06-12 13:40:27

Czytaj więcej
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.05.2019 r. dotyczące zapytania
ofertowego zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej pn.
Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polski
2019-06-12 09:15:03

Czytaj więcej
Informacja z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „odbieranie
odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.”
2019-06-11 14:05:14

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe z dnia 07-06-2019 r. na wykonanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej obszaru położonego w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, Traugutta i
Placu Niepodległości o pow. ok. 0,64 ha
2019-06-07 14:25:48

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu nr 555242-N-2019 z dnia 31-05-2019 r. - „Odbieranie odpadów
komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.”.
2019-06-03 07:49:25

Czytaj więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewaloryzacja zabytkowego budynku

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewaloryzacja zabytkowego budynku
pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury
2019-05-31 10:05:57

Czytaj więcej
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa linii
oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie"
2019-05-27 11:37:25

Czytaj więcej
Protokół z procedury o udzielenie zamówienia "Opracowanie i przeprowadzenie
pilotażowych działań w ramach projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy"
2019-05-27 10:50:51

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe z dnia 07-05-2019 na opracowanie i przeprowadzenie pilotażowych
działań w ramach projektu „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”
2019-05-07 14:58:07

Czytaj więcej
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