Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

Gdynia, 2017 -03-07

Akademia Morska w Gdvni
ul. Morska 81-87
8L-225 Gdynia

INFORMACJA
o zamiar ze przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Akadernia Morska w Gdyni dzialajqc na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnta
29 sn-cznia 2004 r'oku Prarvo Zam6wief Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z po2n. zm.) informuje o zamiat-ze przaprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie:

\\]-posa2enie laboratoriurn Automaty zacji Okrgtowych Systern6w
Energetycznyc}n
Wydzialu Elektrycznego Akadernii Morskiej w Gdyni
- karnera terrnowizyjna

I.

Szczegolowy opis przedrniotu dialogu technicznego:
Dialog techniczny dotyczy| bgdzie wyposazenia laboratorium w:
I{amer-q termowizyjn4 z wlasnym zasilaniem, wy6wietlaczem obrazu, rozdzielczo6ci4
min. 320x240 pixeli, funkcjq. rejestracji obraz6w na karcie pamiqci.

II.

Dialog techniczny prowadzony bgdzie przez okres:

0710312017

-

3110312017

Wykonawcy zainteresowani wzigciem udzialu w dialogu technicznym mog4 przesylal,
sn'oje zgloszenia do dnia 3L103120L7 do godziny 12.00, z podaniem informacji
znajduj4cych sig we wniosku stanowi4cym zalqcznik do niniejszej Informacji o zamiarze
p

IZep r-ow a dzenta dialogu techniczne go.

Z

amarviaj 4cy przyj muj e zgLoszenia dokonane w nastgp uj 4cych form ach:
ai-l: z a rnp ubl@am. gdvnia. p l: ap aratura@au. am. gdlznia. pl

E -m

III.

Miejsce prowadzenia dialogu:

Akademia Morska w Gdyni uI. Morska 81-87, 81.-225 Gdynia

Fundusze
Europejskie
Program Regionatny

IV.

URZAD MARSZATKOWSKI
WOJ EWODZTWA POMORSKI ECO

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

Zasady d.otycz4ce prowadzenia dialogu:

Dialog bgdzie prowadzony w jqzyku polskim.
Dialog prowadzony bgdzie w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
zachowanie r6wnego traktowania uczestnik6w i oferowanych przez nich rozwiqzat.
UdziaL w dialogu nie moZe 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
przygotowania i rc ahzacji zam6wienia.

Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczanit nieuczciwej konkurencji, jezelt podmiot
wczestnicz4cy w dialogu zastrzegl, 2e przekazywane konkretnie wskazane informacje nie
mogq by6 udostgpniane innym podmiotom.

Zamawiajqcy lub osoba upowaZniona
KTEROWNIK PROJEKTU
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Zal4czniknr

L

Formularz Zglo szenia udzialu
w czynno6ciach dialogu techniczne go
pieczq6 wykonawcy

ZGI,OSZENIE
UDZIAI,,U W DIALOGU TECHNICZI{YM

Dzialajqc w'imieniu wskazanego poniZej podmiotu zglaszamy niniejszym

gotowo66

uczestnictwa w czynno6ciach dialogu technicznego, prowadzonego w przedmiocie:

Wyposaienie laboratoriurn Wyposaienie laboratorium Automatyzacji
Okrgtowych System6w Energe ty czny ch
Wydzialu Elektrycznego Akadernii Morskiej w Gdyni
- kamera termowizyjna

Dane Podmiotu:

Lp.

Nazwa

Adres

Osoba uprawniona do kontakt6w:

Imie i Nazwisko
Adres
Adres e-mail

Nr telefonu
Nr faksu

dnia
podpis osoby uprawnionej do skladania o6wiadczef

woli w imieniu Wykonawcy

