NAWOJOWA Oficjalny Portal Urzędu Gminy

Zamówienia publiczne
„Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlan-kosztorysowej na zadaniach: Rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa
Mała „Ścieżki” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr
1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we
08.04.2020

nowy

IRB.271.4.2020

&nbs

czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i
Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – projekty
podłączeń do budynków
07.04.2020

nowy

IRB.271.3.2020

&nbs

czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi
powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Łazy Biegonickie
w miejscowości Żeleźnikowa Mała (od Szkoły do
skrzyżowania „Na Ścieżkach”)
23.03.2020

nowy

IRB.271.2.2020
czytaj więcej

Nawojowa, dnia 21.04.2020r.

Wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Nawojowej –
ul. Podgórska w Nawojowej
14.02.2020

nowy

IRB.271.1.2020

&nbs

czytaj więcej

Realizacja wieloletniego rządowego programu:
„Posiłek w szkole i w domu” na okres styczeńczerwiec 2020” - przygotowanie i dostarczanie
ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób
uprawionych z terenu Gminy Nawojowa
06.12.2019

nowy

GOPS.271.2.2019

&nb

czytaj więcej

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach
gminnych tj.: 1. Budynku Urzędu Gminy Nawojowa; 2.
Budynku OSP w Nawojowej; 3. Budynku Gminnego
Przedszkola Publicznego w Nawojowej; 4. Budynku
zaplecza obiektów sportowych w Nawojowej
08.11.2019

nowy

Nawojowa, dnia 26.11.2019 r. IRB.271.39.2019 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w
budynkach gminnych tj.: Budynku Urzędu Gminy Nawojowa; Budynku OSP w Nawojowej;
Budynku Gminn
czytaj więcej

Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej –
1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul.
Podgórska w Nawojowej
28.10.2019

nowy

Nawojowa, dnia 21.11.2019 r. IRB.271.38.2019

&

czytaj więcej

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy
Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej w ramach
zadania: „Odwodnienie ulicy Wąskiej koło cmentarza
w Nawojowej
22.10.2019

nowy

IRB.271.37.2019

&nb

czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020
22.10.2019

nowy

Nawojowa, dnia 15.11.2019 r. IRB.271.36.2019

&

czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej
Frycowa – Popardowa Wyżna od kładki dla pieszych
do Pana Mazura w miejscowości Popardowa
21.10.2019

nowy

IRB.271.35.2019
czytaj więcej
Przewiń do początku

&nb

