Nr zamówienia ZZ/181/009/U/2018

Gdańsk, dnia 27.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Zamawiający - Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów
Multimedialnych działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia i zaprasza do
składania ofert na wykonanie zadania polegającego na adnotacji punktów charakterystycznych obrazów.
Zakres prac do wykonania:
Adnotacja punktów charakterystycznych 4500 obrazów dwóch narzędzi chiurgicznych celem ekstrakcji masek
segmentacji oraz ułożenia narzędzi na obrazie (Rys. 1).

Rys. 1. Poglądowy przykład adnotacji punktów charakterystycznych (lewa kolumna) celem ekstrakcji masek
segmentacji części oraz pozy narzędzi na obrazie (prawa kolumna)

Wymagania stawiane wykonawcy:
wykształcenie średnie, znajomość języków programowania, znajomość podstaw informatyki, rzetelne i terminowe
wykonywanie powierzonych zadań z dbałością o szczegóły
Wynagrodzenie, termin i forma zatrudnienia:
Umowa zlecenia, wynagrodzenie 2000zł, do dnia 15.03.2018 r.
Wymagane dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie
2) życiorys
3) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz wymagane doświadczenie
Termin i forma składania dokumentów:
1) Termin składania dokumentów upływa w dniu 5 marca 2018 r. o godzinie 12:00
2) Zgłoszenia należy składać na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk pok. 116 lub drogą elektroniczną na adres:
logistyka@eti.pg.edu.pl
3) 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
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922”.
Pozostałe informacje:
1) Postępowanie może zostać zamknięte bez wyłonienia kandydata
2) Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Wybrane osoby możemy poprosić o uzupełnienie dokumentów
3) Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Dziekan
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG

