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8L-225 Gdynia

INFORMACJA
o zamiar ze pr zeprowadzenia Dialogu Techn icznego

Akademia Morska w Gdyni dzialajqc na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnia
29 stycznta 2004 roku Prawo Zam6wiefi Publicznych (t.j. DnU. z 2OI3 r. poz. 907, zp6in.
zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego w przed.miocie:

Wyposaienie Pracowni doktoranckiej
Wydzialu Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

I.

Szczeg6\owy opis przedrniotu dialogu technicznego:
Dialog techniczny dotyczy(, bgdzie wyposazenia pracowni doktoranckiej w zakresie:
Zasilacz laboratoryj ny
1. Zasllacz modulowy 40A (ok. 6-99 - 3 sztuki
2. Zasllacz modulowy 80A (ok.6 - 9\D - 2 sztuki
ZasTlacz wys okonap iqciowy

1.

ZasIIacz 20OV|4A 320 W z mo2liwo6ci4 symulacji instalacji fotowoltaicznej, ogniw
paliwowych i akumulator6w.

Sonda pr4dowa

1.

Komplet sonda pr4dowa
prqdowy

*

wzmacniacz *sonda kompatybilna na wiqkszy zakres

Zestaw rezystor6w duiej mocy
1. Rezystor mocy 200W, rezystancja 0,5 Q - 4 sztuki
2. Rezystor mocy 200W, rezystancja 1 Q - 4 sztuki
3. Rezystor mocy 200W, rezystancj a 2,2 Cl - 4 sztuki
System do cieczowego chlodzenia
1. Chlodnica skladaj4ca sig z czterech wiatrak6w o wymiarach: 532 x I24 x 45mm
Komputer steruj4cy

2.
3. Rezerwuar zpomp4250mm
4. Przeplywomierz
5. Wymienniki ciepla
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Rezystory dekadowe, suwakowe (7 zakres6w, max. pr4d >750mA.) - 2 szt
Induktory dekadowe - (min. 6 zakres6w, 10x (lpH - 10mH ) - 2 szt
Kondensatory dekadowe (6 zakres6w, 10 x (1 nF - 100 mF)) - 1 szt

Pirometry do pomiaru temperatury element6w elektronicznych
i. Pirometr z min .3 zakresami emisyjnoSci - 5 sztuk
Miernik mocy
1. Miernik mocy- 1 szt
Oscyloskop szerokopasmowy
1. Oscyloskop szerokopasmowy - pasmo przenoszenia2}DMHz,4 - kanalowy
2. Oscyloskop komputerowy + oprogramowanie- pasmo przenoszenia 100 MHz

II.

-2

Dialogtechniczny prowadzolny bgdzie ptzez okres: IL|O4|2OIT

-

szt

I2lO5l20I7

Wykonawcy zainteresowani wzigciem ud.zialu w dialogu technicznym mog4 przesylal,
swoje zgLoszenia do dnia 12.05.20L7 do godziny 12.00, z podaniem informacji znajduj4cych
siQ we wniosku stanowi4cym zalqcznik do niniejszej Informacji o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego.
Zamawiajqcy przyjmuje zgloszenia dokonane w nastgpuj4cych formach:
E-mail: zampubl@am.sdvnia.pl: aparatura@au.am.sdvnia.pl

III.

Miejsce prowadzenia dialogu:

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 8I-225 Gdynia

IV.

Zasady dotycz4ce prowadzenia dialogu:

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

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

Poprzez udzial w dialogu technicznym podmioty w nim uczestnicz4ce udzielaj4
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby
przygotow ania i rc altzacji zam6wienia.

Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczanru nieuczciwej konkurencji, je2eli podmiot
uczestnicz4cy w dialogu zasttzegl, 2e przekazylvane konkretnie wskazane informacje nie
mog4 by6 udostgpniane innym podmiotom.
Zamawtajqcy lub osoba upowazniona

dt
(

ska-Gajek
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Zal4czniknr

I

Formularz Zgloszenia udzialu
w czynno6ciach dialogu technicznego

ZGI,OSZENIE
UDZIAI,U W DIALOGU TECHNICZNYM

w imieniu

wskazanego poni2ej podmiotu zglaszamy niniejszym gotowo66
uczestnictwa w czynno6ciach dialogu technicznego, prowadzonego w przedmiocie:

Dzialajqc

Wyposa2enie Pracowni doktoranckiej
Wydzialu Elektrycznego Akadernii Morskiej w Gdyni
Dane Podmiotu:

Lp.

Nazwa

Adres

Osoba uprawniona do kontakt6w:

Imig i Nazwisko
Adres
Adres e-mail

Nr telefonu
Nr faksu

dnia
podpis osoby uprawnionej do skladania o6wiadczeri

woli w imieniu Wykonawcy

