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

Nr spr. DO/DZ - 072 -153/ 2019 
Gliwice dn. 04.12.2019 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE CENOWE

W imieniu Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej -  Curie Oddział w Gliwicach 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie 
cenowe na zakup fotela dla pacjentów wymagających wkłucia dożylnego zgodnie z załączonym 
do niniejszego pisma -  opisem przedmiotu zamówienia.

Złożona oferta powinna zawierać

> wartość netto i brutto

> informację o płatności (min. 30 dni od dnia dostarczenia faktury),

> termin realizacji,

> ważność oferty (min. 30 dni).

Wymagany termin złożenia oferty: 10.12.2019 r.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na mocy 
aktualnego KRS/ CEIDG lub na mocy udzielonego pełnomocnictwa, które należy dołączyć do oferty.

Ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej przetarqi@io.qliwice.pl lub na niżej 
wymieniony adres:

W razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając 
je na adres poczty elektronicznej przetarqi@io.qliwice.pl.

CENTRUM ONKOLOGII -  INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH
44-101 GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15

Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej -  Curie 
Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (pok.107)

Centrala Tel.: +48 32 278 88 86 
Centrala Fax: +48 32 231 35 12

Dyrekcja Tel.: +48 32 278 96 18 
Dyrekcja Fax; +48 32 230 78 07

E-mail: onkologia@io.gliwice.pl NIP: 5250008057
Uri: www.io.gliwice.pl REGON: 000288366-00028
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Zakład Planowania Radioterapii

SPECYFIKAGA TECHNICZNA

- stabilna i solidna konstrukcja

- wygodne tapicerowane siedzisko

- tapicerowane oparcie pleców regulowane sprężyną gazową

- tapicerowany segment podudzi regulowany sprężyną gazową

- podnóżek

- możliwość przyjęcia przez pacjenta pozycji leżącej i półleżącej

- wygodne podłokietniki z regulacją w dwóch płaszczyznach

- atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru

- maksymalne obciążenie do 150 kg

- regulowane oparcie pleców bez podgłówka

- podstawa na podgumowanych stopkach

- profilowany podgłówek

- blat zabiegowy (prawa lub lewa strona fotela)

- wieszak kroplówki

- podstawa na kołach, w tym koła tylne z hamulcem (blokadą)

- kolor: ciemny fiolet


