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Zamawiaj^cy Politechnika Gdatiska Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziatajqc na podstawie art.
30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620
z pozn. zm.) a w zwiqzku z art.4 d ust. Ipkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zam6wienia na
potrzeby realizacji projektu: Badania wydoinosciowe studentow do startu w zawodach podwodnych
pojazdow nap^dzanych mi^Sniowo SubRace i IWR realizowanego w ramach programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwoj wspotfinansowanego z srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego
urn. NrMNiSW/2017/87/DiR/NN2,
1. Opis przedmjotu zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie zestawu badart wydolnosciowych zespotu student6w
realizujqcych zadanie „Udziat w regatach IWR i SubRace - zawody pojazdow wodnych nap^dzanych sitq
mi^sni." w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!
2.0."
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia:
Przeprowadzenie szczegotowych badari wydolnosciowych pilot6w wodnych pojazd6w nap^dzanych
mi^Sniowo, dia 4-ch osob, obejmujqce:
a) Wyznaczenie maksymalnej mocy dIa nap?du noznego obrotowego i dzwigniowego w powietrzu.
b) Wyznaczenie charakterystyki mocy w funkcji kadencji, dIa wysitku 50 sekundowego dia nap^du
noznego obrotowego i dzwigniowego, w powietrzu.
c) Wyznaczenie charakterystyki mocy w funkcji kadencji, dIa wysitku 50 sekundowego dIa nap^du
noznego obrotowego i dzwigniowego w wodzie.
d) Okreslenie optymalnych parametrow pracy pilotow (moc, kadencja) pod k^tem bezpieczeristwa i
optymalizacji projektu nap^du pojazdu.
e) Opracowanie planbw treningowych pilot6w i predykcja optymalnych parametrbw pracy pilotbw w
okresie zawodow.
f) Powtorzenie wybranych badati po zawodach w ceiu weryfikacji przewidywah startowych.
2. Warunki, jal(ie powinien spelniac Wyl(onawca:
2a. O udzielenie zamowienia ubiegad si? mogq Wykonawcy, kt6rzy:
•
Posiadajq uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci, zwiqzanej z realizacji
zambwienia b^d^cego przedmiotem niniejszego post^powania, w szczegolnosci:
•
Posiadaji niezb^dna wiedz? oraz doswiadczenie.
•
Dysponuji odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,
• Znajduji si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej wykonanie zamowienia,
3. Wymagane terminy realizacji zamowienia:
Termin realizacji przedmiotu zamowienia: do kotica 2017 roku.
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4.

Sposob przygotowania oferty:09 listopada 2017r. do godz.:14: 00 drogq elektroniczn^ na
adres: cezary.zrodowski@pg.edu.pl podajqc w tytule: „Oferta - badania wydoinosciowe dIa
projektu NN2.0".
4b. Oferta powinna zawierad:
- cen? netto (do dwoch miejsc po przecinku w PLN) za realizacj? zam6wienia z uwzgl^dnieniem
wszelkich kosztdw niezb?dnych do realizacji zam6wienia, w tym cen? towaru i koszty transportu do
siedziby Zamawiajqcego lub cen? towaru w walucie obcej bez podatku VAT z uwzgl?dnieniem wszelkich
kosztow niezb?dnych do realizacji zamowienia, w tym cen? towaru, koszty transportu do siedziby
Zamawiaj^cego, termin realizacji zambwienia oraz warunki gwarancji.

5. Kryteria oceny oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nast^pujgce kryterium oceny:
cena 100%
6. Szczegolne warunki realizacji zamowienia:
6a. Warunki platnosci; 21 dni od dnia dor^czenia faktury wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi
wykonanie pracy (protokbt zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
W przypadku nieterminowej bqdz wadliwie wykonanej dostawy Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary
w wysokoSci 1 % wartoSci brutto zambwienia,
Niezaleznie od ww. kary Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:
• za opbznienie w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokoSci 0,05 % wartosci brutto umowy
zam6wienia, za kazdy dzieri opbznienia,
• za odst^pienie przez Zamawiajqcego lub Wykonawc? od umowy z przyczyn zaieznych od
Wykonawcy - w wysokoSci 10% wartoSci brutto zambwienia.
6d. Wykonawca zobowiqzany jest do zawarcia z Zamawiajgcym pisemnej umowy na realizacj?
przedmiotu zambwienia.
7. Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwyzszq ilosc
punkt6w w kryterium cena.
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