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Akadernia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
8t-225 Gdvnia

INFORMACJA
o zarniarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Akadernia Morska w Gdyni dzialajqc na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnra
29stycznia 2004roku Prawo Zam6wiefi Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z p62n. zm.)

informuje o zamiarze ptzeprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie:

Wyposaienie laboratorium Technologii Remont6w Wydzialu Mechanicznego

Akadernii Morskiej w Gdyni
- Suwnica brarnowa

l.

Szczegillowy opis przedrniotu dialogu technicznego:

Dialo g techniczny doty czy 6, bq dzie wyp

os

azenia laboratorium

:

Suwnica bramowa lekka o udZwigu Q=4000 kg
Rozpiqto66 I;3 m
Zmtenna wysoko66 podp6r H-""=3 m
Transport wykonawca, montaz i szkolenie na terenie Akademii Morskiej w Gdyni.

lf

.

Dialog techniczny prowadzorry bgdzie przez okres: od 2017.02.20

d.o

20L7.03.24.

Wykonawcy zainteresowani wzigciem udzialu w dialogu technicznym mog4 przesylal
swoje zghoszenia do dnia 20L7.02.L7 do godziny 12.00, z podaniem informacji
znajduj4cych sig we wniosku stanowi4cym zalqcznik do niniejszej Informacji o zamratze
przeprowadzenia dialogu technicznego.
Zamawiajqcy przyjmuje zghoszenia dokonane w nastqpuj4cych formach:
E-mail: zampubl@am. gd]rnia.pl; aparatura@au.am.qdynia.pl

lll.

Miejsce prowadzenia dialogu:

Akademia Morska w Gdyni, Katedra Material6w Okrqtowych
ul. Morska 81-87, 8I-225 Gdynia

i

Technologii Remont6w
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Zasady dotycz4ce prowadzenia dialogu:

Dialog bqdzie prowadzony w jqzyku polskim.
Dialog prowadzony bqdzie w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
zachowanie r6wnego traktowania uczestnik6w i oferowanych ptzez nich rozwiqzart.
Udzial" w dialogu nie mo2e naruszy6 uczciwej konkurencji
wyboru wykonawcy zam6wienia.

w postgpowaniu w sprawie

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

Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczantu nieuczciwej konkurencji, je2eli podmiot
:lczeslniczqcy w dialogu zastrzegl., ze przekazywane konkretnie wskazane informacje nie
mog4 by6 udostgpniane innym podmiotom.

Zamawiajqcy lub osoba upowaZniona
KIET{O\4/N I K PITOJEKTU
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Formularz Zgloszenia udzialu
w czynno6ciach dialogu techniczne go
preczQc wyKonawcy

ZG],OSZENIE
UDZIAI.U W DIALOGU TECHNICZI\IYM

DziaLajqc w'imieniu wskazanego poniZej podmiotu zglaszamy niniejszym gotowo66
uczestnictwa w czynno6ciach dialogu technicznego, prowadzorrego w przedmiocie:
Wypos

aZe

nie laboratori6w Technolo gii Remont6w Wydzialu Mechaniczne go
Akademii Morskiej w Gdyni
- Suwnica brarnowa

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 skiadania o6wiadczeri

woli w imieniu Wykonawcy

