
ZZ/970/009/U/2017       Gdańsk,     06.11.2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
 

 

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

działając na podstawie art. 4 d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30a 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1620 z późn. zm.), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki na 

przeprowadzenie specjalistycznych prac w  projekcie, który uzyskał finansowanie w ramach 

konkursu „OPUS 8” pt.: „HCIBRAIN – Metody komunikacji człowiek-komputer do 

diagnozowania i stymulacji pacjentów z ciężkimi urazami mózgu”, umowy nr UMO-

2014/15/B/ST7/04724 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie  a 

Politechniką Gdańską i zaprasza do składania ofert. 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1/ Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie  konsultacji w wybranych   

    ośrodkach opieki nad osobami w stanie apalicznym z udziałem terapeutów, dotyczących  

    rozwijanych metod komunikacji człowiek-komputer – etap III 

2/ Kompletny przedmiot zamówienia powinien zawierać:  

 

- zanonimizowane charakterystyki badanych osób, 

- zgody ich opiekunów prawnych na zaangażowanie ich do badań, 

     - ocenę stanu osób z zaburzeniami komunikacji według skali GCS lub nowszej  

       (powtarzaną na początku i na końcu pełnego cyklu pracy z każdą osobą)  

     - wyniki badań słuchu przy pomocy opracowanej w PG metody uwzględniającej materiał  

       fonetyczny do wywoływania bodźca słuchowego,  

     - nagrania sygnałów dokonane za pomocą kasków EEG, na podstawie których można  

       byłoby, oceniać stan psychiczny, tzn. nastrój, koncentrację, zaangażowanie, a także    

       zdolność widzenia i postrzegania wzrokowego, 

     - wyniki testów z jednoczesnym użyciem aplikacji CyberOko i kasku   

       elektroencefalograficznego  Epoc, 

     - wyniki stymulacji przezczaszkowej z użyciem kasku StarSim – minumum 5 sesji  

       tygodniowo po 20 min., powtarzanych w miarę dostępności pacjenta dwukrotnie 

     - prowadzenie notatek terapeuty odnośnie przebiegu sesji  

 

3/ W badania zostanie zaangażowana grupa terapeutów, każdy z nich mający pod opieką co 

najmniej jedną osobę w stanie wegetatywnym lub w śpiączce, albo z innymi ciężkimi 

zaburzeniami, które uniemożliwiają komunikowanie się w standardowy sposób.  

4/ Wykonawca zobowiązuje się do przekazania danych i wyników badań zrealizowanych  

    Kierownikowi projektu z minimum 12 osobami. 

5/ Termin przeprowadzenia badań – od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2017 r. 

6/ Po zakończeniu wszystkich konsultacji wykonawca przekaże wyniki badań Kierownikowi  

    Projektu w formie: 



    - opisów badań w formacie MS Word 

    - wypełnionych ankiet GCS 

    - wyników badań słuchu przeprowadzonych za pomocą certyfikowanego urządzenia ABR 

    - nośnika pendrive z zarejestrowanymi sygnałami z kasków EEG 

7/ Płatność wynagrodzenia Zleceniobiorcy za przeprowadzenie badań nastąpi po dokonaniu  

    odbioru wyników badań. 

 
2. Oferta powinna zawierać: 

a) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę za przeprowadzenie 
kompleksowych konsultacji oraz dostarczenie wyników badań w PLN; 

b) termin realizacji zamówienia; 
c) termin ważności oferty. 

 

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
a) ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi załącznik nr 2); 
b) cena musi być określona w złotych polskich; 
c) cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku; 
d) w przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg 

kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert; 
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do należytej realizacji zamówienia, w  
     tym w szczególności: cenę za przeprowadzenie konsultacji oraz dostarczenie wyników badań do siedziby  
     zamawiającego. 
5. Ofertę należy złożyć (na załączonym druku) do dnia   14.11.2017 r., do godz. 10:00, w formie pisemnej 
    na adres Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk,  
    ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 116 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.gda.pl.  
    z podaniem w tytule maila ZZ/970/009/U/2016. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być  

    sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Osoba do  
    kontaktu po stronie Zamawiającego:  Bogusława Litwińska. 
6. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Cena – 100%. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia 
 i zaproponuje najniższą cenę.  

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn. 
 

8. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. 
 

 

 

Załączniki do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu: 

1) wzór oferty; 
2) wzór umowy. 
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