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Zamawiaj^cy Politechnika Gdartska Wydzia+ Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziataj^c na podstawie art.
30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r, poz. 1620
z p6zn. zm.) a w zwiqzku z art.4 d ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwiert
publicznych (t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) informuje o zamiarze udzielenia zambwienia na: szkolenie
zespotu studentow w zakresie zastosowania zaawansowanych symulacji numerycznych
konstrukcji kompozytowych, na potrzeby realizacji zadania „Udziat w zawodach pojazdbw
napedzanych sit^ mi^sni" w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Najlepsi z najlepszych! 3.0."
1. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiot zambwienia obejmuje szkolenie zespolu 4-ch studentbw realizujacych zadanie „Udzial w
zawodach pojazdbw napedzanych silq mie§ni" w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze
koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.O.", w zakresie zaawansowanych symulacji numerycznych
konstrukcji kompozytowych, ze szczegblnym uwzgl^dnieniem specyfiki przemyslu jachtowego.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:
Szkolenie powinno obejmowab caty cyki symulacji struktur kompozytowych, w szczegblnoSci:
a) Tworzenie materialbw otrotropowych.
b) Definiowanie wlaSciwoSci poszczegblnych warstw laminatu.
c) Definiowanie materialu na osnow^ kompozytu.
d) Tworzenie laminatbw ztozonych z rbznych zestawieh materialbw.
e) Tworzenie kompozytbw w oparciu o siatki 20 i 3D.
f) Przygotowywanie modeli 3D CAD pod obliczenia modeli kompozytowych w specjalnie
opracowanym szablonie typu „laminate composite".
g) Import rozktadu warstw laminatu z pliku zewn^trznego - MS Excel.
h) Praca na zintegrowanym §rodowisku 3D, asocjatywnoSb modeli CAD, CAE, CAM.
i) Obliczenia rbinego rodzaju orientacji i splotbw wtbkien (jednokierunkowe, maty, tkaniny,
rozdrobnione wtbkna).
j) Analizy kontaktbw pomi^dzy elementami siatki.
k) Analizy delaminacji warstw laminatu i propagacji p^kania.
I) Optymalizacja utozenia warstw laminatu. Uwzgl^dnianie zmiennej gruboSci warstw, k^ta
utozenia, iloSci warstw i rodzaju materiatu.
m) Definiowanie warunkbw brzegowych.
n) Analizy dynamiczne w Srodowiskach typu ..Response Simulation" oraz ..Laminate Composites
Dynamics".
o) Analizy numeryczne pod k^tem rbinych teorii wyt^zeniowych (maksymalne napr^zenia.
maksymalne odksztateenia. T s a i - W u , Hill, Hoffman, Puck, LaRC02, Von Mises, Core shear),
p) Post- processing danych i analiza wynikbw.
q) Export rozkJadu warstw laminatu do pliku zewn^trznego - MS Excel,
r) Generowanie rozwini^cia poszycia warstw laminatu.
s) Szkolenie powinno byb prowadzone w oparciu o oprogramowanie Siemens NX Laminate
Composites.
t) Szkolenie b^dzie przeprowadzone w siedzibie Zamawiaj^cego. Czas trwania szkoienia to 15
godzin zegarowych roztozonych na kilka dni.
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u) Termin szkoienia pozostaje do uzgodnienia z zastrzezeniem, ^e ustalone terminy muszq by6
dogodne dia obu stron. Istnieje mozliwo§6 przeprowadzenia szkoienia w weekend.

2. Warunki.jakie powinien spetniac Wykonawca:
O udzielenie zambwienia ubiegab si? mog^ Wykonawcy, ktbrzy:
•
Posiadajq uprawnienia do wykonywania dziatalnoSci lub czynnoSci, zwi^zanej z realizacji
zambwienia b^d^cego przedmiotem niniejszego post^powania.
•
Posiadajq niezb^dn^ wiedz? oraz doSwiadczenie, w szczegblnoSci doSwiadczenie w zakresie
zaawansowanych technologii przetwarzania kompozytbw.
• Zatrudniaji osoby zdolne do wykonania zambwienia, w szczegblnoSci posiadajqcymi
wyksztateenie wyzsze in2ynierskie o profilu okr^towym/jachtowym i lotniczym.
• Znajduji si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zambwienia.
3. Wymagane terminy realizacji zam6wienia:
Termin realizacji przedmiotu zambwienia: do kortca lutego 2019 roku.
4. Spos6b przygotowania oferty:
4a. Oferty nalezy ztozyb w formie pisemnej do dnia 14.01.2019r. do godz.:14:00 drogq elektroniczn^ na
adres: cezary.zrodowski@pg.edu.pl podajqc w tytule: „Oferta - szkolenie z symulacji kompozytbw dIa
projektu NN3.0".
4b. Oferta powinna zawierab:
- cen§ netto (do dwbch miejsc po przecinku w PLN) za realizacji zambwienia z uwzgl^dnieniem
wszelkich kosztbw niezbednych do realizacji zambwienia, w tym cen? ustugi/towaru, koszty transportu do
siedziby Zamawiaj^cego, termin realizacji zambwienia oraz warunki gwarancji.

5. Kryteria oceny oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nastepujqce kryterium oceny:
cena 100%
6. Szczegolne warunki realizacji zamowienia:
6a. Warunki ptatnoSci: 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 b^dz wadliwie wykonanej dostawy Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kary
w wysokoSci 1% wartoSci brutto zambwienia,
Niezale2nie od ww. kary Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kary umowne:
• za opbinienie w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokoSci 0,05 % wartoSci brutto umowy
zambwienia, za ka±dy dzieri opbznienia,
• za odstqpienie przez Zamawiaj^cego lub Wykonawc? od umowy z przyczyn zale2nych od
Wykonawcy - w wysokoSci 10% wartoSci brutto zambwienia.
6d. Wykonawca zobowi^zany jest do zawarcia z Zamawiajqcym pisemnej umowy na realizacj?
przedmiotu zambwienia.
7. Zamowienie zostanie udzieione Wykonawcy, ktdrego oferta uzyska najwyzsz^ ilo§6
punktow w kryterium cena.
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