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Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Kołobrzeg

Struktura bieżącej kategorii
12.11.2019 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią
bezpieczną na placach zabaw przy szkołach podstawowych
06.11.2019 r. - dostawa i montaż urządzeń zabawowych integracyjnych,
urządzeń zabawowych w tym z nawierzchnią bezpieczną, urządzeń ﬁtness w
tym z nawierzchnią bezpieczną oraz wyposażenie strefy seniora na Placu
Trzech Pokoleń przy ul. Lazurowej
22.10.2019 r. - dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu
"KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"
18.09.2019 r. - dostawa licencji wieczystych na oprogramowanie GIS w
ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"
25.07.2019 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią
bezpieczną na placach zabaw przy szkołach podstawowych
16.05.2019 r. - zakup i montaż wyposażenia do profesjonalnego,
bezpiecznego, certyﬁkowanego placu zabaw dostosowanego do potrzeb
dzieci 3-4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami
08.04.2019 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych integracyjnych,
urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzeń ﬁtness
na placach zabaw
10.04.2019 r. - sprzedaż energii elektrycznej
28.03.2019 r. - ogłoszenie o zamówieniu na zadanie Zakup i montaż
wyposażenia do profesjonalnego, bezpiecznego, certyﬁkowanego placu
zabaw
28.02.2019 r. - sprzedaż energii elektrycznej
15.11.2018 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią
bezpieczną na placach zabaw
21.08.2018 r. - dostawa pojazdu do zbierania i transportu odpadów
(śmieciarki)
05.07.2018 r. - zakup i montaż wyposażenia do profesjonalnego,
bezpiecznego, certyﬁkowanego placu zabaw dostosowanego do potrzeb
dzieci 3- 4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z wymianą
powierzchni placu zabaw
14.03.2018 r. - sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i
jednostek organizacyjnych
01.03.2018 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych
22.02.2018 r. - dostawa materiałów reklamowych
22.01.2018 r. - dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych typu dzwon na papier
23.01.2018 r. - dostawa pojazdu do zbierania i transportu odpadów
(śmieciarki)
07.12.2017 r. - dostawa i montaż wiat przystankowych
13.12.2017 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią
bezpieczną na placach zabaw
13.12.2017 r. - dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych typu dzwon na papier
15.11.2017 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych
22.09.2017 r. - dostawa i montaż wiat przystankowych w Kołobrzegu w
ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"
05.09.2017 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią
bezpieczną na placach zabaw leżących w granicach administracyjnych Gminy
Miasto Kołobrzeg
13.07.2017 r. - dostawa i montaż toalety publicznej zlokalizowanej przy ul.
Katedralnej w Kołobrzegu realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego
Budowa toalet publicznych
10.07.2017 r. - dostawa nowego samochodu osobowego w 100%
elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Kołobrzegu
21.06.2017 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią
bezpieczną
26.06.2017 r. - wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje
Minielektroodpadów
25.05.2017 r. - dostawa i montaż toalety publicznej
15.05.2017 r. - dostawa koszy miejskich na odpady komunalne dla Gminy
Miasto Kołobrzeg
21.04.2017 r. - Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, instalacja,
uruchomienie oraz kompleksowe zarządzanie systemem
18.04.2017 r. - realizacja i dostawa materiałów reklamowych
16.03.2017 r. - sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i
jednostek organizacyjnych
04.08.2016 r. - zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do
ćwiczeń na świeżym powietrzu
27.06.2016 r. - dostawa gadżetów promocyjnych przeznaczonych na
Kampanię Zielony Kołobrzeg
13.06.2016 r. - dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg
03.06.2016 r. - dostawa gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
13.05.2016 r. - dostawa gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
04.05.2016 r. - dostawa gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
02.03.2016 r. - zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
24.09.2015 r. - dostawa sprzętu komputerowego
04.09.2015 r. - dostawa materiałów reklamowych dla kampanii Zielony
Kołobrzeg
01.07.2015 r. - dostawa i montaż mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem i
oznakowaniem dla MBP
30.04.2015 r. - dostawa gadżetów reklamowych
16.03.2015 r. dostawa gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
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Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
03.03.2015 - zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
21.10.2014 r. - dostawa i montaż dwóch telebimów
18.09.2014 r. - dostawę balustrad - molo spacerowe
31.07.2014 r. - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu
17.07.2014 r. - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu
26.06.2014 r. - usługa oszczędzania energii elektrycznej
20.02.2014 r. | sprzedaż energii elektrycznej
02.10.2013 r. - wykonanie i dostawę nośników reklamowych
02.08.2013 r. - dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej w ramach
zadania inwestycyjnego: Budowa automatycznych toalet publicznych w
Kołobrzegu
20.05.2013 r. - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw
05.03.2013 r. - sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg
06.12.2012 r. - dostawa dla Gminy Miasto Kołobrzeg sprzętu komputerowego
29.11.2012 r. - dostawa samochodu osobowego do Urzędu
27.11.2012 r. - dostawa dla Gminy Miasto Kołobrzeg sprzętu komputerowego
19.11.2012 r. - dostawa samochodu osobowego do Urzędu Miasta
14.03.2012 r. - sprzedaż energii elektrycznej
21.02.2012 r. - sprzedaż energii elektrycznej
19.01.2012 r. | dostawa materiałów promocyjnych do projektu GMIN@ NA
FALI
02.12.2011 r. - dostawa dla Gminy Miasto Kołobrzeg sprzętu komputerowego
25.07.2011 r. - dostawa niezbędnego oprogramowania do realizacji projektu
pn. GMIN@ NA FALI
20.04.2011 r. - dostawa wyposażenia ruchomego: mebli i sprzętu agd do
obiektu Regionalnego Centrum Sportu
18.04.2011 r. - dostawa sprzętu potrzebnego do realizacji projektu GMINA
na FALI
Zmiana terminu: sprzedaż energii elektrycznej
23.03.2011 r. - sprzedaż energii elektrycznej
27.01.2010 r. - dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w ramach
realizacji zadania: rozbudowa SP Nr 6
27.10.2010 r. - montaż bariery trawnikowej oraz stylowych pojemników na
odpady na terenie Parku 18 Marca
16.03.2010 r. - Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów
sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu - dostawa sprzętu do obsługi
boisk
19.03.2010 r. - zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg
07.01.2010 r. - dostawa i montaż mebli w ramach realizacji zadania:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa
13.11.2009 r. - dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu do
pomieszczeń kuchni Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu
12.03.2010 r. - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II - dostawa
fortepianu
09.10.2009 r. - dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na terenach
placów zabaw
29.06.2009 r. - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na
dostawę i montaż kontenerowej toalety publicznej w Kołobrzegu
14.08.2007 r. - Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na
monitoring TV Miasta - rozbudowa
21.10.2008 r. - Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na
Monitoring TV Miasta Kołobrzeg – rozbudowa.
10.12.2008 r. - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na
zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego należącego do Gminy
Miasto Kołobrzeg
05.01.2009 r. - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na
zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego należącego do Gminy
Miasto Kołobrzeg
02.02.2009 r. - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na
dostawę wyposażenia ruchomego: mebli i sprzętu audiowizualnego do RCK w
Kołobrzegu - etap II
15.06.2009 r. - ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000
euro na dostawę i montaż kontenerowej toalety publicznej w Kołobrzegu
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