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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

2019/S 242-594291 Przetarg nieograniczony na
dostawę sprzętu komputerowego,
multimedialnego, audiowizualnego, pomiarowego
i oprogramowania w ramach projektu
„Wypracowanie modeli współpracy szkoły
zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów
technik elektronik i technik mechatronik”
Sprostowanie zawiadomienia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w
zakresie 6 części zamówienia
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