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INFORMACJA
o zarniar: ze pr zeprowadzenia Dialo gu Technic zne go
Akademia Morska w Gdyni dzialajqc na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnia
29 styczria 2004 roku Prawo Zam6wiei Publicznych (t.j. Dz.IJ. z 2Ol3 r. poz. 907, z p62n.
zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia Dialogu'Iechnicznego w przedmiocie:

Wyposa2enie Laboratorium Automatyki Wydzialu Mechanicznego
Akademii Morskiej w Gdyni

I.

Szczeg6lowy opis przedrniotu dialogu technicznego:

Dialog techniczny dotyczv 6 bqdzie wyposa2enia laboratorium:

Stanowisko robot6w dydaktycznych
Stanowisko sklada6 sig bgdzie z zestaw6w:

. Modele rotrot6w wielofunkcyjnych skiadan-',-ch

z element6w podstawolr.ych.

Modele robot6w maj4b5,-i stosorvane w zajqciach z mechatroniki i robotyki. NIaja umo2liw-ii
zloienie robota do transportu towaru, robota jako pojazcl w trudnl,-m terenie, robota jako
pojazclu z kamer4 i r:hr,vytakiem, itp. Zestalv robot5;ki ma pozrvolii studentom
zaprojektowanie i zlolenie moclelu lobota z dostqpnych element6r,v. Zestaw porvinien
sktadai siq z element6w lypu kola, przekladnie, kota zqbate, silniki pr'4du stalego, silniki
z wbudowanymi nadajnikami. kamera USB, czujnik combi (2yroskop, akcelerometr,
kompas) i innych czujnik6w.

. Manipulator typu H

wielofunkc5,jne ramiq robota przeznaczone
projektowania prac i automatyzacji na linii produkcyjnej.

Podstawowe w5.maga.nia:

1. N{odulowa konstmkcja
2. Lekka konstrukcja dla latr,tego przcnoszeniit i umieszczania
3. Chwytna koric6rvl:a
4. Szeroki zakres pracy
5" \V3-soka plec3,'zja rizialnnia i pon'tarzalnoSi rr-rchu
6. Interfejs USB, RS-485
?" Pr:ogtamowanie rnctlu
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Dialog techniczny prowadzony bpdzie przez okres: 07/02/20L7

- l0/02120L7

Wykonawcy zainteresowani wziqciem udzialu w dialogu technicznym mog4 przesylal
swoje zgloszeniado dnia 2Ol7-O2-O3 do godziny 12.00, z podaniern informacji znajduj4cych
siQ we wniosku stanowi4cym zalqcznlk do niniejszej Informacji o zamiarze
przeprowa dzeria dialogu techniczne go.
Zamawiajqcy przyjmuje zgloszenia dokonane w nastqpujqcych formach:
E-mail:

III.

Miejsce prowadzenia dialogu:

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

IV.

Zasady dotycz4ce prowadzenia dialogu:

Dialog bqdzie prowadzony w jgzyku pollskim lub angielskim.
Dialog prowadzony bqdzie w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
zachowarrie r6wnego traktowania uczestnik6w i oferowanych przez 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 przekazywanych informacji na potrzeby
przygotowania i realizacji zam6wienia.

Zarnawtajqcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeLeli podmiot
uczestnicz4cy w dialogu zastrzegl, ze przekazywane konkretnie wskazane informacje nie
mog4 by6 udostgpniane innym podmiol;om.

Zam.awiajq<:y

lub osoba upowa2niona
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Zal4czniknr
Formularz Zglo

L

nia udzialu
w czynno6ciach dialogu technicznego
sze

pieczqi wykonawcy

zcx_,os
UDZIAX,U W DIALOGU

HNICZNTYM

DztaLajqc w imieniu wskazanego poniZej pod iotu zglaszamy niniejszym gotowo66
uczestnictwa w czynno6ciach dialogu techniczne , prowadzonego w przedmiocrie:

Wyposaienie Laboratorium
Akademii Mors
- Stanowisko robot6w

i Wydzialu Mechanicznego
w Gdyni

Dane Podmiotu:

Osoba uprawniona do kontakt6w:

Imiq i Nazwisko
Adres

Adres e-mail

Nr telefonu
Nr faksu

dnia
podpis osoby uprawnionej do skladania o6wiadczeri

woli w imieniu Wykonawcy

