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MODYFIKACJA OGI,OSZENIA
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do decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony Narodowej
sprzptwojskory, stanowi4cychzaNqcznik
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
z dnia26.07.2006r.
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZ A MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(oJicjalna nazwa zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzurq
tel. (24) 253-67-97,faks (24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.Pl
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)
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