Solec-Zdrój, dn 30,04,ZOZOr.
Plan postępowań o udz,elenie lamówień na ZOZOrok - aktualilacja
Gmina Solec-Zdrój, tgodnie z art. Ba ustawy z dnia Z9 stycznia Z004 r. Prawo zamówień publicznych
przedstawia plan postępowan o udzielenie zamówień, jak,e przewiduje przeprowadzić w ZOZOr.
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