
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi/13290,Przetarg-nieograniczony-na-zakup-energii-elektrycznej-dla-potrz
eb-Krakowskiego-P.html
2023-05-23, 01:55

Przetarg nieograniczony na zakup energii
elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku
Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na 2
części
Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do
dnia 19.07.2022 r. do godziny 9.00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu
19.07.2022 r. o godz. 11.00.
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