
 
 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY  
 

 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, informuje o zamiarze sprzedaży:  
Zintegrowanego Systemu Neuroradiochirurgii Onkologicznej, producent BRAINLAB rok produkcji 2004r,                         

nr inwentarzowy 67/800/3959 w skład którego wchodzi wyposażenie: 

1. Specjalistyczny System Nawigacyjny Vector-Vision. 

2. Oprogramowanie do planowania wykonywania zabiegów neuroonkologicznych                                               

i neurochirurgicznych nawigowanych obrazem w obszarze czaszki wraz z nośnikiem oprogramowania 

CD-ROM. 

3. Oprogramowanie do planowania wykonywania zabiegów neuroonkologicznych                                               

i neurochirurgicznych nawigowanych obrazem w obszarze kręgosłupa wraz z nośnikiem oprogramowania 

CD-ROM. 

4. Specjalistyczne oprogramowanie VARIS Vision Generation6 do obróbki obrazu i transmisji danych. 

5. Wyposażenie do biopsji specjalistycznego systemu nawigacyjnego VectorVision. 

6. Oprzyrządowanie sieciowe do wymiany danych obrazowych 2D/3D pomiędzy systemem VectorVision,    

a systemem BrainSCAN poprzez rozległą sieć komputerową wraz ze specjalistyczną stacją roboczą 

systemu VARIS Vision Generation6 

7. Komputer Work Station FS Celsius – 2 szt. 

 

Cena minimalna: 42 500, 00 zł  (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset  złotych). 

 
Termin składania ofert do dnia 30.09.2019r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert 30.09.2019r. godz.10.15 
 
Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w Kancelarii /pok. 134/, Budynek Główny w zaklejonej nienaruszonej 
kopercie oznakowanej w następujący sposób: 

 
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH 

 UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-101 GLIWICE 
SPRZEDAŻ  ZINTEGROWANEGO SYSTEMU NEURORADIOCHIRURGII ONKOLOGICZNEJ  

NIE OTWIERAĆ  PRZED TERMINEM 30.09.2019r. Godz. 10.15 

 
Oferta winna zawierać: nazwę Urządzenia, wysokość oferowanej ceny zapisanej słownie, nazwę Firmy, adres  
siedziby Firmy, NIP Firmy, telefon kontaktowy, w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko, PESEL, adres, 
telefon kontaktowy,  datę sporządzenia oferty,  podpisy osób składających ofertę. 
Sprzedający oświadcza, iż nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedawany Sprzęt. 

Kupujący jest zobowiązany do odbioru Sprzętu na własny koszt w ciągu 7 dni od daty wpływu należności na 
rachunek Sprzedającego. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży na każdym etapie bez podania  przyczyn. 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:;  784 067 530, 662 230 261 

 
 
 
 
 
 
 


