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 ZZ/134/071/U/2017                                                                                           Gdańsk, 18.05.2017 r. 

 

       

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA 

 

 

1. Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, na podstawie Rozdziału 4a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) ogłasza nabór pracowników do wykonania prac 

stoczniowych w ramach umowy zawartej z Marynarką Wojenną RP. 

2. Zakres prac do wykonania określono w załączniku nr 1 z podziałem na zadania. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Wymagania dotyczące pracownika: 

 Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 Kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe; 

 Kandydat nie jest objęty toczącym się przeciwko niemu postępowaniem w sprawach o 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie 

skarbowe;  

 Kandydat posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli minimum „zastrzeżone” i jest 

przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

 Kandydat posiada doświadczenie w zakresie urządzeń demagnetyzacyjnych z okresu 

ostatnich 10 lat. W przypadku, gdy Wykonawca realizował dla Zamawiającego prace z 

zakresu Urządzeń Demagnetyzacyjnych, nie ma konieczności przedstawiania 

doświadczenia. 

4. CV/oferta wraz z załącznikami potwierdzającymi wymagania z pkt. 3 prosimy składać na adres: 

Politechnika Gdańska, Centrum Morskich Technologii Militarnych, ul. Sobieskiego 7, 80-216 

Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: cmtm@pg.gda.pl do dnia 23.05.2017 r do godziny 

12:00. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. Ust. Nr 133 

poz.883.). 

5. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i jego 

Zleceniodawcą. 
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Załącznik nr 1 

 

Zadanie nr 1: 

 

W ramach przeglądu serwisowego OUD na TR 631 wykonać: 

1. megatest uzwojeń, 

2. przegląd skrzynek, 

3. naprawę uzwojeń i przywrócenie właściwego stanu technicznego uzwojeń 

kompensacyjnych ZR i KW. 

 

Zadanie nr 2: 

 

Wykonać następujące prace na ORP PIAST: 

1. Weryfikację ciągłości oraz stanu izolacji uzwojeń kompensacyjnych; 

2. Wymianę uszkodzonych uzwojeń; 

3. Remont skrzynek połączeniowych w zakresie: 

 Czyszczenie oraz uzupełnienie elementów mocujących zacisków kablowych, 

 Usunięcie śladów korozji oraz poprawa powłok lakierniczych; 

4. Remont zespołów prądotwórczych w zakresie: 

 Pomiar stanu izolacji uzwojeń, 

 Mycie i czyszczenie, 

 Wymiana łożysk, 

 Czyszczenie komutatorów, 

 Wymiana zużytych szczotek; 

5. Wymianę rozruszników silników zespołów prądotwórczych na nowe – 4 szt., 

6. Remont rozdzielnicy UD w zakresie: 

 Wymiana łączników pakietowych, bezpieczników, transformatorów, mierników oraz 

przycisków start-stop na nowe; 

Piaskowanie i malowania powłok zewnętrznych rozdzielnicy 

 

Zadanie nr 3: 

 

W ramach przeglądu serwisowego OUD na TR 642 wykonać: 

1. megatest uzwojeń, 

2. przegląd skrzynek. 


