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RO.210.47.ASN.2019

2019.13.09

2020.31.12

F.H.U. "ZIELONO Mi" Roman Giziński

Wykonania usługi polegajacej na pielegnowaniu zieleni na terenach administrowanych przez ZGM
w Ś-ciu.

ZP.22.49.TK.2019

2019.01.09

2019.31.12

DDD - SKI ŚMIGIELSKA DANUTA

Wykonania usługi polegajacych na utrzymaniu czystości oraz porzadku w budynkach i na
terenach oraz wokół nieruchomości gminnych administrowanych przez ZGM.

ZP.22.52.TK.2019

2019.09.09

2019.30.10

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY LESZEK
FOGT

Wykonania wymiany stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym nr 1 a położonym w budynku
wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 19

ZP.22.53.TK.2019

2019.06.09

2019.18.09

ROMAN FOGT PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE"FOGT-TAK"

Wykonania prac związanych ze zmianą technologii izolacji poziomej posadzki, wykonania
dodatkowej warstwy podposadzkowej w lokalu położonym w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 23.

ZP.22.48.TK.2019

2019.01.09

2019.31.12

"REMONDIS SZCZECIN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wykonania usługi polegajacych na utrzymaniu czystości oraz porzadku w budynkach i na
terenach oraz wokół nieruchomości gminnych administrowanych przez ZGM.

ZP22.57.TK.2019

2019.19.09

2019.20.11

ROMAN FOGT PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE"FOGT-TAK"

wykonanie remontu lokalu mieszklanego nr 1 położeonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy
H.Modrzejewskiej 2 w Świnoujściu.

ZP.22.46.TK.2019

2019.05.09

2019.11.10

GREMAR Grzegorz Żyła

Wykonanie zmiany zasilania sysetmu ogrzewania w rozdzielni w Świnoujściu przy ul. Konstytucji 3
maja 59 na węzeł PEC przy ul. Grunwaldzkiej 1 wraz z wymianą instalacji C. O. w lokalu
użytkowym przy ul. Grunwaldziej 1a sklep Eko Wyspa i Salon PLUS.

ZP.22.51.TK.2019

2019.13.09

2019.10.10

GREMAR Grzegorz Żyła

wyk. wew. instalacji c.o., gazu, ciepłej i zimnej wody użytk. wentylacji dla lokali mieszk. 3 przy ul.
Gdyńskiej 29a.

ZP.22.50.TK.2019

2019.13.09

2019.10.10

GREMAR Grzegorz Żyła

wyk. wew. instalacji c.o., gazu. ciepłej i zimnej wody uzytkowej, wentylacji dla lokali mieszkalnych
nr 7 i 11 przy Gdyńskiej 30

ZP.22.54.TK.2019

2019.17.09

2019.25.09

Biuro projektowo-usługowe "INSTAL-TECH"
mgr inż. Jan Drożdż

wyk. dok. technicznej w formie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzg., opiniami i
kosztorysami lok. mieszk. 4 przy ul.Wyszyńskiego 7, na zmianę sposoby ogrzewania

ZP.22.55.TK.2019

2019.17.09

2019.17.10

Biuro projektowo-usługowe "INSTAL-TECH"
mgr inż. Jan Drożdż

wyk. dok. technicznej w formie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzg., opiniami i
kosztorysami lok. mieszk. 10 przy ul.Wyszyńskiego 6, na zmianę spos. ogrzewania

ZP.22.56.TK.2019

2019.17.09

2019.17.10

Biuro projektowo-usługowe "INSTAL-TECH"
mgr inż. Jan Drożdż

wyk. dok. technicznej w formie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzg., opiniami i
kosztorysami lok. mieszk. 2 przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, na zmianę spos. ogrzewania

ZP.22.58.TK.2019

2019.30.09

2019.04.12

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
wyk. przebudowy i podziału ist. l mieszk. nr 4 na dwa oddzielne mieszkania, z wyk. remontu,
HANDLOWO USŁUGOWE FOGT-TAK MARCIN wew. instalacji w budynku przy ul. Matejki 15
ROMAN FOGT

