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INFORMACJA

o zarniarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Akademia Morska w Gdyni dzialaiqc na podstawie art.
31a i B1b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku prawo Zl,am6wiei publ^icznych (t"j
Dz. TJ. z 2OlB r. poz. g07,
z p6Ln' zm')

informuje o zami ar'ze przeprowadzenia Dialogu Techniczneg6
w przedrniocie:

wyposa2enie laboratorium

echnologii Remontow wydzialu Medhaniczne go
Akademii Morskiej w Gdyni
- Wywa2arka kompaktowa
lf

l.

Szczeg6lowy opis prze<lrniotu dialogu technicznego:
Dialo g techniczny doty czy (' b g dzie wyp os aze nia
laboratorlum :

wywazarka kompaktowa do wy'wazania dynamic znegowirnik6w
w dw6ctr plaszczyznach
z modulem pomialowo-obliczeniowym.
wywaZanego wirnika _ 15 kg, 6rednica _ 2o0mm,
#_:1:ry*11I".u
wvkonawca, montal, uruchomienie

L _ 340 mm.
i szkolenie na terenie Aka{emii Morskiej

ffa:xt"1"

'.

Dial'g techniczny prowad
od 2017.02.20
2017 .02.20 do 2017.09.24.

zony bedzie pr:zezokres:

Wykonawcy zainteresowani wz.ieciem udzi

swoje zgloszenia do dnia 2017.02.17

d

znajduj4cych sig we wniosku stanowi4cym z
przep rowa dzenia dialo gu technicz;ne go.
Zamawiajqcy przyjmuj e zgloszen.ren dlkonarre w nastor-rrrinnrr4l
formach:
E-mail: zarnpubl@rm. sdyqia.pl; at

ilI.

Miejsce prowadzenia d flalogu:
Akademia Morsl<a w Gdyni, Katedra Material6w okrgtowych
ul. Morska 81-82, 8I-Z2b Gdvnia

i rechnolfgii Remont6w
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Strukturatne i nwestycyjne
I

prowadzenia dialogu:
w jqzyku polskim.

konkurencji oraz
rozwiqzafi.

og4 by6 udostfpniane innym podmiotom.

Zamawiajqcy lub osoba upowaZniona
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Formula
w czynno6ciach
pieczgi wykonawcy

ZGI,OSZENIE
UDZIALU W DIALOGU TECHNICZf\|YM

Dzialaiqc

w imieniu

wskazanelgo ponizej podmiotu zgraszamy ni
uczestnictwa w czynnoSciach diarogu technicznego, prowad.zonego p:
w

wyposaienie laboratori6w'rechnologii Remont6w wydzialu
Akradernii Morskiej w Gdyni
- ![Iywa2arka kompaktowa
Dane Podmiotu:

Osoba uprawniona do kontakt6w:

Imig i Nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

dnia
podpis osoby uprawnionej
woli w imieniu

ania o6wiadczeri

