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Zarl.awiający:
Zakład Targowisit Mie.iskiclr rv Katolvica*lr, ul. Clirvicka 154.40-859 ltatolł:ice.
Ol-erta na łvykonanie ustrugi ochrłrry osółl i mienia

1. l{arviązując do trgłoszenia l)yręlEl.rru Zak}adu Tar:gorvisk Mieiskich łv Katorłicach z dnia
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\ą},konanie rrsłrrgi i:ci:ron}, tiri,gorł{sk rrriejskich adnrłiistt,owanych ptztz zarrtawiajacego" t!.
i J targorviska zlokalizor.vanego rv Keitowił.ach prz1, ulic_v Prrkowca 23:
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rłi Kątclr,vicaclr prą' Pl. K. Miarki;

3) targor,viska z]okaliz0\\ianego
4) targolviska zlokalizowanego
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