
 
 

Lubliniec, 01.09.2022 r.  

ALE.070.03.2022 

     
   

Ogłoszenie 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila 

Cyrana w Lublińcu, przedstawia urządzenie, które ma być przeznaczone do zbycia, 

zgodnie z „Zasadami zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania                            

w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych                 

zakładów opieki zdrowotnej”: 

Lp. Nazwa urządzenia 
Numer 

inwentarzowy 

Cena 

urządzenia (zł) 

Ilość                  

(szt.) 

1 Kompaktowa stacja wymienników ciepła  T-4/469/24 1.700,00 1 

 

Stan techniczny kompaktowej stacji wymienników ciepła ustalony przez 

wykwalifikowanego rzeczoznawcę w roku 2016 określony był jako dostateczny. 

Użytkowana była w celu zapewnienia ciepła do budynku prosektorium. Demontaż 

stacji wymienników ciepła może nastąpić najwcześniej w chwili przekazania 

nieruchomości na rzecz Gminy Lubliniec.   

 Oferty cenowe na ww. urządzenia należy składać w sekretariacie                         

Szpitala, do dnia 05.09.2022 r. lub e-mialem na adres k.logistyczny@wsnlc.pl. 

Dodatkowych informacji udziela Dział Logistyczno-Eksploatacyjny Szpitala pod 

numerem telefonu 34 353 28 31.  

 

Dyrektor 

       Wojewódzkiego Szpitala 

       Neuropsychiatrycznego 

       w Lublińcu 

 

mailto:dle@gazeta.pl


 
 

Lubliniec, 01.09.2022 r.  

ALE.070.15.2022 

   
Ogłoszenie 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila 

Cyrana w Lublińcu, przedstawia urządzenia, które mają być przeznaczone do 

zbycia, zgodnie z „Zasadami zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania                            

w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych                 

zakładów opieki zdrowotnej”: 

Lp. Nazwa urządzenia 
Numer 

inwentarzowy 
Cena urządzenia 

(zł) 
Ilość                  
(szt.) 

1 Pompa infuzyjna 000428 500,00 1 
2 Ssak elektryczny  000874 200,00 1 
3 Podnośnik pacjenta 000686 500,00 1 
4 Aparat elektrokardiograf AsCARD 

Mr. Blue ASPEL SN 424/08/AL. 
000677 500,00 1 

5 Drabina mechaniczna typ DM-
12/3 

000267 2.000,00 1 

6 Agregat do płukania wymienników 000532 450,00 1 

 

Powyższe urządzenia mają trwale uszkodzony układ zasilania, 

wyeksploatowane elementy elektroniki, brak dostępu na rynku do części 

zamiennych oraz w przypadku urządzeń technicznych skorodowane elementy. 

Koszt naprawy powyższych urządzeń przewyższa wartość zakupu nowego 

urządzenia.  

 Oferty cenowe na ww. urządzenia należy składać w sekretariacie                         

Szpitala, do dnia 05.09.2022 r. lub e-mialem na adres k.logistyczny@wsnlc.pl. 

Dodatkowych informacji udziela Dział Logistyczno-Eksploatacyjny Szpitala pod 

numerem telefonu 34 353 28 31.  

 

Dyrektor 
       Wojewódzkiego Szpitala 
       Neuropsychiatrycznego 
       w Lublińcu 
 

 

mailto:dle@gazeta.pl

