
Grudziądz, dnia 16.02.2018 r.  
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE  
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu 

ul. Rydygiera 15/17 
informuje, Ŝe posiada do sprzedaŜy: 

 
 
 
 

1. Biurko Tribo  – szt. 1 
cena minimalna 68,00 zł brutto /1 szt.  
 

2. Biurko Tribo  – szt. 1 
cena minimalna 68,00 zł brutto /1 szt.  

 
3. Szafka dwudrzwiowa Tribo  – szt. 1 

cena minimalna 64,00 zł brutto /1 szt.  
 
4. Szafka lekarska wisząca oszklona dwudrzwiowa Tribo  – szt. 1 

cena minimalna  32,00 zł brutto /1 szt. 
 
5. Szafka lekarska wisząca oszklona dwudrzwiowa Tribo  – szt. 1 

cena minimalna  32,00 zł brutto /1 szt. 
 
6. Szafka lekarska wisząca oszklona dwudrzwiowa Tribo  – szt. 1 

cena minimalna  28,00 zł brutto /1 szt. 
 
7. Szafka lekarska wisząca oszklona Tribo  – szt. 1 

cena minimalna  20,00 zł brutto /1 szt. 
 
8. Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej  – szt. 1 

� rok produkcji 2010 r. 
cena minimalna  24,00 zł brutto /1 szt. 

 
9. Izotermiczny pojemnik transportowy – szt. 1 

cena minimalna 24,00 zł brutto /1 szt. 
 

10. Izotermiczny pojemnik transportowy – szt. 1 
cena minimalna 24,00 zł brutto /1 szt. 
 

11. Lada Tribo – szt. 1 
� rok produkcji 2011 r. 
cena minimalna 28,00 zł brutto /1 szt. 

 
 

Ofertę moŜna złoŜyć na jedną lub więcej pozycji. Ofertę moŜna składać:  
� telefonicznie: 56 641 3530 lub (56) 641 3533 
� pocztą elektroniczną e-mail: m.gospodarczy@bieganski.org lub j.konczal@bieganski.org 



� osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu 
 budynek „T” parter,  pokój nr 011 w godzinach od 7:30- 14:00  
 
w terminie do dnia 02.03.2018 r.  
 
 
W ofercie naleŜy podać nazwę, ilość oraz zaproponowaną cenę jednostkową wybranego sprzętu. 
SprzedaŜ nastąpi nabywcy, który jako pierwszy zaoferował oczekiwaną cenę. 
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się w godz. 7:30- 14:00 jest:  
Pan Jan Kończal        tel. 56 6413530  
Pan Roman Urbanek  tel. 56 6413533  
 
Zastrzegamy sobie moŜliwość zmiany treści lub odwołania niniejszego postępowania. 
 

  
 


