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INFORMACJA
o zanrniarze pt zeprowadzenia Dialo gU Technic zne go

Akademia Morska w Gdyni dzialajqc na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnia
29styczria 2O04 roku Prawo Zam6wiefr Publicznych (t.j. Dz. U. z 2OI3 r. poz.9O7, z
p6Ln. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie:

Wyposa2enie laboratorium Projektowania i konstruk cji ur z4dzefr
Wydzialu Elektrycznego

Akademii Morskiej w Gdyni

I. Szczegtiowy opis przedrniotu dialogu technicznego2
Dialog techniczny doty czy 6 bq dzie wyposaZe nia laboratorium :

- w zakresie oprogramowania do projektowania obwoddw drukowanych - pelna 3

stanowiskowa licencja.

Dialog techniczny prowadzorry bgdzie przez okres: 26/0I/2017 - O3/02/20L7
oraz 13/02/2017 - 17/02/20L7

Wykonawcy zainteresowani wziqciem udzialu w dialogu technicznym mog4 przesylal,
swoje zgloszenia do dnia L3.O2.2O\7 do godziny 12.00, z podaniem informacji
znajduj4cych siq we wniosku stanowi4cym zal4cznik do niniejszej Informacji o zamiarze
przeprowad zeria dialogu technicznego.

Zamawiaj4cy przyjmuje zgloszenia dokonane w nastqpuj4cych formach:
E-mail: I

ilI. Miejsce prowadzenia dialogu:

Akademia Morska w Gdvni ul. Morska 81-87. 8L-225 Gdvnia
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IV. Zasady d.otycz4ce prowadzenia dialogu:

Dialog bgdzie prowadzony w jqzyku polskim.

Dialog prowadzony bqdzie w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
zachowanie r6wnego traktowania uczestnik6w i oferowanychprzez nich rozwiqzafi.

Udzial w dialogu nie moZe naruszy6 uczciwej konkurencji w postqpowaniu w sprawie
wyboru wykonawcy zam6wienia.

Poprzez udzial w dialogu technicznym podmioty w nim uczestnicz4ce udzielaj4
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazynvanych informacji na potrzeby
przygotowania i realizacji zam6wienia.

Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieIi podmiot
uczestnicz4cy w dialogu zastrzegl, ze przekazywane konkretnie wskazane informacje nie
mog4 byd udostqpniane innym podmiotom.

Zamawiaj4cy lub osoba upowa2niona
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preczQc wyKonawcy

Zal4czniknr L

Formularz Zglo szenia udzialu
w czynno6ciach dialogu technicznego

ZGI,OSZENIE
UDZIAI,V W DIALOGU TECHNICZNYM

Dzialaj4c w 'imieniu wskazanego poniZej podmiotu zglaszamy niniejszym gotowo66
uczestnictwa w czynno6ciach dialogu technicznego, prowadzonego w przedmiocie:

Wyposaienie laboratorium Projektowania i konstrukcji urz4dzeri
Wydzialu Elektrycznego

Akademii Morskiej w Gdyni
- w zakresie oprogramowania do projektowania obwod6w drukowanych

Dane Podmiotu:

Lp. Nazwa Adres

Osoba uprawniona do kontakt6w:

Imiq i Nazwisko

Adres

Adres e-mail

Nr telefonu

Nr faksu

dnia
podpis osoby uprawnionej do skladania o5wiadczerl

woli w imieniu Wykonawcy


