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Zamawiający:
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach. ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice.

Oferta na wykonanie ilsługi ochrony osób i mienia

1. Nawiązuląc do ogłoszenia Dyrektora Zakładu Targorvisk Miejskich w Katorvicach z dnia
15 stllcznia 2018r. w sprawie zamórvienia publicznego nr OPlZPl1l2018 składamY ofenę na
wl,konanie usługi ochrony targowisk nriejskich administrowanych pTzezzaffra-wiającego, tj. :
1) targowiska zlokalizo\Ą/anego w Katowicach przy ulicy Pukowcaż3;
2) targowiska zlokalizowanęgo w Kator,vicach przy ulicy Katowickiej 61;
3) targorviska z|oka|izowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki;
4) targowiska zIokallzowanegg w Katowicach prz1, ulicy Agnie szki 2I ;
5) targowiska zlokalizo\vanego lv Katowicaclr przy ulic1' Panerłrrickiej.
Szczegołow1, opis przedmiotu i zakrestt zamórvierria określa lvzór umow}'. stanowiący załącznik do

w/rv ogłoszenia.
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