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Janów Podlaski, 13 maja 2014 r. 

Roboty budowlano-remontowe i renowacyjne elewacji frontowej części wschodniej i południowej budynku 
internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim przy ul. Plac Partyzantów 6

Numer ogłoszenia: 68749 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

pełna treść ogłoszenia ( format pdf ) 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( format pdf ) 

załącznik 3, załącznik 4,załącznik 5,załącznik 6,załącznik 7,( format pdf ) 

 
   ZS.2600.6.2014 

 

Janów Podlaski, 15 stycznia 2015 r. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Numer ogłoszenia: 10322 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim
 

pełna treść informacji ( format pdf ) 

 Janów Podlaski, 16 grudnia 2014 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu: 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 389884-2014 na dostawę artykułów 
żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

pełna treść informacji ( format pdf ) 

  Janów Podlaski 27.11.2014r. 

Janów Podlaski: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim

Numer ogłoszenia: 389884 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

pełna treść ogłoszenia UZP ( format PDF ) 

SIWZ i załączniki ( format PDF ) 

  
 
  Janów Podlaski, 07.10.2014 

 ZS.2600.9.2014 
Informacje o wynikach zapytania ofertowego nr 05.2014 

 
pełna treść informacji ( format PDF ) 

 
 Janów Podlaski, 25.09.2014 

 ZS.2600.9.2014 

Zapytanie ofertowe nr 05.2014  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych (jazd) na kursach prawo jazdy katT dla 21 
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uczniów. CPV 8041120-0  

pełna treść zapytania 
załącznik nr 1 
załącznik nr 2  

   Janów Podlaski, 23.09.2014 
 ZS.2600.8.2014 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2014 z dnia 11.09.2014 na dostawę węgla kamiennego( 
grubego) wraz z rozładunkiem w ilości planowanej 150 ton do Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim.  

pełna treść zapytania ( format pdf ) 

   Janów Podlaski, 11.09.2014 
 ZS.2600.8.2014 

Zapytanie ofertowe nr 04.2014 
 pełna treść zapytania 

załącznik nr 1 
załącznik nr 2  

 
Janów Podlaski, 18 lipca 2014 r. 

 Wymiana konstrukcji dachu, pokrycia dachowego z orynnowaniem, izolacje cieplne stropu oraz odnowienie 
kominów i instalacji odgromowej w budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

przy ul. Plac Partyzantów 6
Numer ogłoszenia: 157427 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

pełna treść informacji ( format pdf ) 

Janów Podlaski, 11 lipca 2014 r. 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół 
im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim w ramach realizacji projektu: Zdobądź doświadczenie 

zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer ogłoszenia: 151891 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
pełna treść informacji ( format pdf ) 

 Janów Podlaski, 04 lipca 2014 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu: 

Wymiana konstrukcji dachu, pokrycia dachowego z orynnowaniem, izolacje cieplne stropu oraz odnowienie 
kominów i instalacji odgromowej w budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

przy ul. Plac Partyzantów 6 

pełna treść informacji ( format pdf ) 

  Janów Podlaski, 25 czerwca 2014 r. 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 3/2014 
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pełna treść informacji ( format pdf ) 

 Janów Podlaski, 24 czerwca 2014 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

pełna treść informacji ( format pdf ) 

Janów Podlaski, 18 czerwca 2014 r. 

Wymiana konstrukcji dachu, pokrycia dachowego z orynnowaniem, izolacje cieplne stropu oraz odnowienie 
kominów i instalacji odgromowej w budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

przy ul. Plac Partyzantów 6
Numer ogłoszenia: 132329 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

pełna treść ogłoszenia ( format pdf ) 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( format pdf ) 

załącznik 3, załącznik 4,załącznik 5,załącznik 6,załącznik 7,( format pdf ) 

 
   ZS.2600.6.2014 

Janów Podlaski, 11 czerwca 2014 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014 r. z dnia 11 lipca 2014r. 
dotyczące usług opiekuńczych dla uczestników projektu 

na potrzeby realizacji projektu „ZDOBĄDŹ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE” 
Nr projektu: POKL.09.02.00-06-001/13 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego  

 pełna treść ogłoszenia ( format pdf ) 
załącznik nr1 ( format pdf ) 

 
ZS.2600.5.2014 

Janów Podlaski, 10 czerwca 2014 r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół 
im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim w ramach realizacji projektu: Zdobądź doświadczenie 

zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
Numer ogłoszenia: 125159 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014 

pełna treść ogłoszenia ( format pdf ) 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( format pdf ) 

załączniki ( format pdf ) 
 
   Janów Podlaski 09.06.2014r. 

ZS.2600.3.2014 
 Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr2/2014r. z dnia 26 maja 2014r. 

(pełna treść - format pdf) 

  Janów Podlaski 05.06.2014r. 
ZS.2600.2.2014 
 Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr1/2014r. z dnia 26 maja 2014r. 

(pełna treść - format pdf) 
     

 Janów Podlaski 26.05.2014r. 
ZS.2600.2.2014 
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Zapytanie ofertowe nr 1/2014 
 ( dotyczy ubezpieczenia grupowego) 
 Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie osób w ramach projektu 
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizacja projektu o numerze ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37068 pt.:Doskonalenie umiejętności prowadzenia 
agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych

na terenie kraju. 
(pełna treść - format pdf) 

 
ZS.2600.3.2014 

 
Zapytanie ofertowe nr 2/2014 

Na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób 
Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

zaprasza do składania ofert  
na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób w ramach projektu Staże i praktyki 

zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizacja projektu o numerze ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37068 pt.:Doskonalenie umiejętności prowadzenia 

agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju. 
(pełna treść - format pdf) 

   
 Janów Podlaski 05.02.2014r. 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
Numer ogłoszenia: 22853 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pełna treść - format pdf) 
   Janów Podlaski 16.01.2014r. 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
Numer ogłoszenia: 10197 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pełna treść - format pdf) 
 

Janów Podlaski 16.12.2013r. 

Janów Podlaski: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim

Numer ogłoszenia: 273271 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

pełna treść ogłoszenia UZP ( format PDF ) 
SIWZ i załączniki ( format PDF ) 

   
  Janów Podlaski 13.12.2013r. 

Numer ogłoszenia: 2472019- 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (pełna treść - format pdf) 

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pełna treść - format pdf) 

  

 Janów Podlaski 29.11.2013r. 

Janów Podlaski: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim

Numer ogłoszenia: 257833 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

pełna treść ogłoszenia UZP ( format PDF ) 
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SIWZ i załączniki ( format PDF ) 
  1 

Janów Podlaski 22.11.2013r. 
Numer ogłoszenia: 249509- 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (pełna treść - format pdf) 
--- 

Numer ogłoszenia: 249453 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (pełna treść - format pdf) 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
pełna treść ogłoszenia ( format PDF ) 

 

Janów Podlaski, 12.11.2013 

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do zawodu technik hodowca koni w projekcie pt.:Zdobądź doświadczenie 
zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..
Numer ogłoszenia: 238029 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013 

 

pełna treść ogłoszenia ( z portalu UZP )  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pobierz ( format pdf )  
załączniki do specyfikacji: 
załącznik 1 pobierz( format pdf ) , 
załączniki 2-5 pobierz ( format pdf ) , 
załącznik 6 pobierz( format pdf ) ,pobierz( format xls )  
załącznik 7 pobierz( format pdf ).  

 
Janów Podlaski, 30.10.2013 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego, grubego (kostka) wraz z rozładunkiem w ilości ok. 
120 ton do kotłowni zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim na terenie województwa 
lubelskiego z uwzględnieniem n/w kryteriów: - zawartość popiołu do 8% - zawartość siarki do 0,60% - 
kaloryczność węgla od 25.000 kJ/kg - grubość pow. 100 mm. 

 pełna treść ogłoszenia ( format PDF ) 

 

 Janów Podlaski, 29.10.2013 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia 

pełna treść ogłoszenia ( format PDF ) 

 Janów Podlaski, 28.10.2013 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

pełna treść ogłoszenia ( format PDF ) 

 

 Janów Podlaski, 18.10.2013 
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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przedmiotem którego jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zawodu 
technik hodowca koni w projekcie pt.:Zdobądź doświadczenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego
Numer ogłoszenia: 218033 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013 

 pełna treść ogłoszenia ( format PDF ) 

 Janów Podlaski, 15.10.2013 

Zawiadomienie o wykluczeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  
pełna treść ogłoszenia ( format PDF ) 

  
Janów Podlaski, 11.10.2013 

 Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do zawodu technik hodowca koni w projekcie pt.:Zdobądź doświadczenie 
zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

Numer ogłoszenia: 212005 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013

 

 
 pełna treść ogłoszenia ( z portalu UZP )  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pobierz ( format pdf )  
załączniki do specyfikacji: 
załącznik 1 pobierz( format pdf ) , 
załączniki 2-5 pobierz ( format pdf ) , 
załącznik 6 pobierz( format pdf ) ,pobierz( format xls )  
załącznik 7 pobierz( format pdf ).  

 Janów Podlaski, 10.10.2013 

ZS.2600.11.2013  
Wykonawcy  

Uczestniczący w postępowaniu 
  Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego, 
grubego wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2013/2014 

pełna treść ogłoszenia ( format PDF ) 

 
 

Janów Podlaski, 08.10.2013 

 W dniu 08.10.2013 r została wysłana informacja odnośnie uzupełnienia dokumentacji przetargowej dotyczącej 
postępowania nr ZS.2600.12.2013 na dostawę sprzętu do zawodu technik mechanizacji rolnictwa do projektu 
”Zdobądź Doświadczenie zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer ogłoszenia 195043-2013, data zamieszczenia 24.09.2013. 

Poniżej zamieszczamy pismo jakie zostało wysłane do Wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu 
przetargowym. 

1. Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubilewicz, ul.1-go Maja 13/1, 78-400 Szczecinek 
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 Janów Podlaski, 03.10.2013 
 

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW 
 
 

W dniu 03.10.2013r. zostały wysłane informacje odnośnie uzupełnienia dokumentacji przetargowej dotyczącej 
postępowania nr ZS.2600.11.2013 na dostawę węgla kamiennego, grubego (kostka) wraz z rozładunkiem w 
sezonie grzewczym 2013/2014, numer ogłoszenia 190275-2013, data zamieszczenia 18.09.2013. Poniżej 
zamieszczamy pisma jakie zostały wysłane do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. 
 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe IMAGE 
Bialchem Group Sp. zo.o. 
Składnica Artykułów Masowych „Węglopasz” sp. jawna 
 

Janów Podlaski 24.09.2013r. 

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
głasza przetarg nieograniczony na: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zawodu technik mechanizacji 
rolnictwa w projekcie pt.:Zdobądź doświadczenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Numer ogłoszenia: 195043 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego przy ulicy Siedleckiej 1 w godzinach 800 - 1500 

oraz na stronie internetowej http://zsjp.janowpodlaski.net  

 
Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 8 października 2013 roku, do 
godziny 0900  
  pełna treść ogłoszenia ( z portalu UZP )  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pobierz ( format pdf )  
załączniki do specyfikacji: 
załącznik 1 pobierz ( format pdf ) , 
załączniki 2-5 pobierz ( format pdf ) , 
załącznik 6 pobierz ( format pdf ) , 
załącznik 7 pobierz ( format pdf )  

 Janów Podlaski 18.09.2013 

Ogłoszenie 190275 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego, grubego (kostka) wraz z rozładunkiem w ilości ok. 
120 ton do kotłowni zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim na terenie województwa 
lubelskiego z uwzględnieniem n/w kryteriów: - zawartość popiołu do 8% - zawartość siarki do 0,60% - 
kaloryczność węgla od 25.000 kJ/kg - grubość pow. 100 mm. 

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia ( format PDF ) 
Załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4 ( format PDF ) 
ogłoszenie UZP i korekta do ogłoszenia UZP ( format PDF ) 
 

Janów Podlaski, 17.09. 2013 r. 

ZS.2600.9.2013  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz.759 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkól im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zawiadamia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 
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określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na dostawę fabrycznie nowego sprzętu 
do zawodu technik hodowca koni do projektu „zdobądź doświadczenie zawodowe” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego.  

pełna treść ogłoszenia ( format PDF) 

  
Janów Podlaski, 11.09.2013 

 

W dniu 11.09.2013 r zostały wysłane informacje odnośnie uzupełnienia dokumentacji przetargowej dotyczącej 
postępowania nr ZS.2600.9.2013 na dostawę sprzętu do zawodu technik hodowca koni do projektu ”Zdobądź 
Doświadczenie zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, numer ogłoszenia 171903-2013, data zamieszczenia 28.08.2013. 

Poniżej zamieszczamy pisma jakie zostały wysłane do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu 
przetargowym. 

1.RYMARSTWO Antoni Herdzik, ul. Piaskowa 14, 37-400 Nisko ( format pdf ) 

2.PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław( format pdf ) 

 INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2013  
z dnia 4 września 2013 roku 

dotyczącego usługi przeprowadzenia zajęć praktycznych (jazd) na kursach prawo jazdy kat. T. 
pełna treść ogłoszenia ( format PDF ) 

Janów Podlaski 28.08.2013r. 
 Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 
 
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług  
Na podstawie art.70 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w 
Janowie Podlaskim występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym prowadzenia zajęć praktycznych ( jazd) 
na kursie prawo jazdy kat. T. Przewiduje się organizację szkolenia dla 24 uczniów w zakresie prawo jazdy kat. 
T na terenie Białej Podlaskiej. 
pełna treść zapytania ( format PDF )  

 Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do zawodu technik hodowca koni w projekcie pt.:Zdobądź 
doświadczenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego..
Numer ogłoszenia: 171903 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego przy ulicy Siedleckiej 1 w godzinach 800 - 1500 

oraz na stronie internetowej http://zsjp.janowpodlaski.net  

 
Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 11 września 2013 roku, do 
godziny 0900  
pełna treść ogłoszenia ( z portalu UZP )  
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