
 
 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY  
 

 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie -  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą  
w Warszawie,  Oddział w Gliwicach, informuje o zamiarze sprzedaży używanych łóżek szpitalnych          
i rehabilitacyjnych:  
 
 

1. Łóżka szpitalne w ilości 25szt. - metalowe z regulowanym zagłówkiem na kółkach z centralnym 
hamulcem oraz otworem na stojak na kroplówki. Łózka posiadają śladową korozje oraz uszkodzone 
ogumienie kółek. Hamulec centralny nie spełnia w pełni swojego działania w związku z uszkodzeniem 
kółek.  
Cena minimalna 140zł za szt. (sto czterdzieści złotych) brutto 

2. Łóżka rehabilitacyjne w ilości 23szt. - metalowe z regulowanym zagłówkiem, regulowanym segmentem 
udowym, podnoszone za pomocą pompy hydraulicznej na kółkach z centralnym hamulcem oraz otworem 
na stojak na kroplówki. Łózka posiadają śladową korozje oraz uszkodzone ogumienie kółek. Hamulec 
centralny nie spełnia w pełni swojego działania w związku z uszkodzeniem kółek. 
Cena minimalna 190zł za szt. (sto dziewięćdziesiąt złotych) brutto 

3. Łóżka szpitalne w ilości 3 szt. - metalowe z regulowanym zagłówkiem, regulowanym segmentem 
udowym, podnoszone za pomocą pompy hydraulicznej na kółkach z centralnym hamulcem oraz otworem 
na stojak na kroplówki. Łózka posiadają uszkodzoną pompę do regulacji wysokości łóżka oraz 
uszkodzone sprężyny gazowe odpowiadające za podnoszenie zagłówka. 
Cena minimalna 210zł za szt. (dwieście dziesięć złotych) brutto 
 

 
Spotkanie dla zainteresowanych zakupem w dniu 11.08.2020r. godz. 10.00 w Budynku głównym Narodowego 
Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie -  Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, pok. 127 
 
Termin składania ofert do dnia 17.08.2020r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert 17.08.2020r. godz.10.15 
 
Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w Kancelarii /pok. 134/, Budynek Główny w zaklejonej nienaruszonej 
kopercie oznakowanej w następujący sposób: 

 
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE -  PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH 
 UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE 

SPRZEDAŻ ŁÓŻEK SZPITALNYCH I REHABILITACYJNYCH 
NIE OTWIERAĆ  PRZED TERMINEM 17.08.2020r. Godz. 10.15 

 
Oferta winna zawierać: nazwę Sprzętu, 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. 

 
Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego Sprzętu z terenu Narodowego Instytutu Onkologii Oddział      
w Gliwicach na własny koszt w ciągu 7 dni od daty wpływu należności na rachunek Sprzedającego.  
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 32 278-91-92; 32 278-95-12; 32 278-94-28 
 
 
 
 


