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INFORMACJA
o zarniarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego

-{kadernia Morska w Gdyni dzialajqc na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnta
29stycznia 2004roku Prawo Zam6wief Publicznych (t.j. Dz. U. z 2073 r. poz. 907,
z pohn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia Diaiogu Technicznego w przedmiocie:

\\'yposa2enie laboratorium Technologii Remont6w Wydzialu Mechanicznego

Akadernii Morskiej w Gdyni

- Sprp2arka tlokowa

I. Szczeg6\owy opis przedmiotu dialogu technicznego:
Diaio g technic zny doty czy 6, bq dzie wypos a2enia laboratorium :

SprgZarka tlokowa powietrza wydajno6i 75 ms /h, moc silnika ok. 18 kW.
Transport wykonawca, uruchomienie i szkolenie na terenie Akademii
Morskiej w Gdyni.

il. Dialog techniczny prowadzony bgdzie przez okres: od 2017.02.20 do
20L7.09.24.

Wykonawcy zainteresowani zigciem udzialu w dialogu technicznym mog4 przesyla6
swoje zgLoszenia do dnia 2OL7.02.L7 do godziny 12.00, z podaniem informacji
znajduj4cych sig we wniosku stanowi4cym zalqcznik do niniejszej Informacji o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego.

Zamawiajqcy przyjmuje zgloszenia dokonane w nastgpuj4cych formach:
E - mail: zamp ubl@,am. edvnia. pl; ap aratura@au. am. gdvnia. pl

III. Miejsce prowadzenia dialogu:

Akademia Morska w Gdyni, Katedra Material6w Okrgtowych i Technologii Remont6rv
uI. Morska 81-87, 8l-225 Gdynia
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IV. Zasady dotycz4ce prowadzenia dialogu:

Dialog bqdzie prowadzony w jqzyku polskim.

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

Udziat- w dialogu nie moze narwszyl uczciwej konkurencji w postqpowaniu w sprawie
wyboru wykonawcy zam6wienia.

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

Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli podmiot
uczestnicz4cy w dialogu zastrzegl, 2e przekazywane konkretnie wskazane informacje nie
mogq by6 udostgpniane innym podmiotom.

Zamawrajqcy lub osoba upowaZniona

KIEROWNIK FROJEKTU

dr M -Gajek
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pieczqi wYkonawcY

Zal4czniknr L

Formularz Zgloszetia udzialu

w czynno6ciach dialogu technicznego

ZGT'OSZENIE
IJDZT AI'IJ W PiEI O GU TE C HNI C ZNYM

Dzia|ajqcwimieniuwskazanegoponiZejpod.miotuzg|aszamyninie.iszymgotowo66
uczestnictwu * "rr.rrro6ciach 

d.ialogu technicznego, p'o*Jdzonego w przedmiocie:

WyposaZenrelaboratori6wTechnologiiRemont6wWydzialuMechanicznego
Akad'emii Morskiej w Gd';rni

- SPrqiarka tlokowa

.-.------..-.---'----

fi;i;;;t "p"awnionei 
do skladania o6wiadczefl

woli w imieniu WYkonawcY

Dane Podmiotu:

uprawniona d'o kontakt6w:

ft"tg i Nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

Nr faksu

dnia


