
w sprayie' powol.ni. 3lalej komisji do pz.plowldz.ń|a pżelaĘ
ni.'!cho6ośc. Et.no'iąćych'|a.ność Gminy lłówa'
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1) lę€lalgó{ uslńych niegraniczonyth '
2) pżolarcó{ uslnyoh ogran'czon'Th '
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k) wafunk do śp.|nen a puef ńabywoę'

L) Śklad KomLŚ]L PżelaĘde] jE podpi3y'

23) Pżelarg ushy .g.an'czony pż€prcMdz. 9ę jde|i *.funk pżebĘ@ fugą być

śp€hpne ly|ko pęez ogńnidoną |62Ę ośób
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30) oo pżela€u ogl.nEoego usbr€qo slo9uje się odpoviedńio pzepsy od pkl 1
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pżelaĘu ]pow ńnt zaw e.ac :
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c) ośs6daene że or@ z.porMl.Ę ż trunkami pż.b.!u l pżylmule I.
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35) w eęio ni€j&n€j pżela.lu |Gf,rą! pĘ!t!aw. ]

.) dol@nuia Mee!Ć.ło{.j .ń.1ży of.ń i wyb]efa 
^ajkożye$i.jżą 

z nich |ub

3llEldż. r. ni. wyb.ano ż!.n.j l. zbżonych ol€ń'
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36)KońsjapżetaQowawyb|eraolelenlaptef9]o3o'ónefwyk|ąwiekszo..ąq]osóWpży
żyń w pżypadku rówńej ośc g]ogÓw fa i pżeciw decydu]e głos Ptewodniczącego

37) Jeże|i Komiqa sn9eldzl ńwnożędność of6ń oigaiPu]e sę dÓdatkoł} puelarq usliy
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III, ROKOWANIA PO DRUGIIVI PRZETARGU
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n€ zawiehjądanych v''n ff onych W pkl44 ]!b dane le sąniekompelne oraz n€
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47) Komisja pżeprowadza uslną ÓzęŚo rokowań w zakresie wŚzyslk ch wafunków
konieczńych do.trc a uńow}' o
osobno: każdąż osóbzakwa fikowanyc|r do udz a|U wtejczęśÓ

.3) Dodalkowe pfopozyĆ]e Użesln ne] częśc rokowań ń e
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