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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowego pojazdu
specjalnego - ambulansu sanitarnego typu B wraz z zabudową i
wyposażeniem medycznym oraz przeszkoleniem zespołów ratowników
medycznych.
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