Przetargi - Aktualności
XML
Szacowanie wartości zamówienia
na sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych,
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”.
Gmina Tryńcza zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na usługę sprawowania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła
oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”, zgodnie z załączonym Formularzem szacowania
stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia do oszacowania wartości zamówienia.
Szczegóły w załączonym zaproszeniu do oszacowania wartości zamówienia.
Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie
stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: inwestycje@tryncza.eu w terminie do 09 lipca 2020 r. wpisując w temacie
wiadomości „Szacowanie inspektor nadzoru OZE”.

Załączniki:
Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

2.37 MB

Załacznik Nr 1 Formularz szacowania zamówienia

33.18
KB

Podmiot publikujący

Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył

Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2020-07-03

Publikujący

-

Rejestr zmian
XML
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w
związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż.
zm.) oraz Zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego:

więcej
Podmiot publikujący

Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył

Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2019-04-05

Publikujący

-

Rejestr zmian
rozwiń archiwum
Przetargi - Aktualności

Przetargi - Aktualności
zwiń archiwum
Przejdź do archiwum

Przetargi - Aktualności

