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Archiwalne [1]
Wysłane przez admin, 10/03/2016
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Wykonanie dokumentacji filmowej sezonu letniego w Augustowie [2]- termin składania ofert:
20 maja 2016 r.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej sezonu letniego w Augustowie – panoram
sferycznych [3] - termin składania ofert: 20 maja 2016 r.
Rozbudowa i przebudowa budynku MDK przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 wraz z
nadzorem autorskim [4], termin składania ofert: 09.05.2016 godz. 10.00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla zadań inwestycyjnych [5] pn.: Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy
Ziołowej, ulicy Miętowej i ulicy Rucianej w Augustowie, Budowa linii energetycznej oświetlenia
ulicznego na ulicy Kościuszki w Augustowie, Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego
na ulicy Wrzosowej w Augustowie, termin składania ofert: 16.05.2016 godzina 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skate parku w Augustowie” [6], termin składania ofert:
2 maja 2016 r. do godziny 13:00.
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy systemu monitoringu miejskiego
w Augustowie, [7] termin składania ofert: 29.04.2016 godzina 10:00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy systemu monitoringu miejskiego
[8] - termin składania ofert do dnia 11.04.2016 r.
Opracowanie dokumentacji budowlanej: Rozbudowa i przebudowa budynku MDK przy ul.
Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie [9] - termin składania ofert do dnia 8 kwietnia
2016 r.
Opracowanie dokumentacji - ekspertyzy technicznej budynku Centrum Informacji
Turystycznej w Augustowie [10] - termin składania ofert do dnia 7 marca 2016 r.
Wykoszenie wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Augustowa [11] - termin składania ofert do dnia 29 lutego 2016 r
Opracowanie dokumentacji: Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w
Augustowie [12]- termin składania ofert do dnia 24.02.2016
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa
ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap III” [13]- termin składania ofert do dnia
24.02.2016 r.
Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap III [14] - termin składania
ofert do dnia 23.02.2016
Konserwacja i naprawa linii energetycznych napowietrznych i kablowych oświetlenia
ulicznego na terenie miasta Augustów [15]- termin składania ofert do dnia 12.02.2016

Archiwalne zamówienia publiczne publikowane są w BIP UM Augustów [16].
Linki: Archiwalne zamówienia publiczne
http://um-augustow.pbip.pl/ [16]
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