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Zamawiajqcy Politechnika Gdahska Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziataj^c na podstawie 
art. 4d ust. Ipkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiert publicznych (t. j . Dz. U. z 2018r. 
poz. 1986z p6±n. zm.), infonnuje o zamiarze udzielenia zambwienia na potrzeby realizacji projektu 
„wsp6tfinansowanego przez NCBiR „lnteligentny system nap^dowy (akronim SmartPS)" nr umowy 
MARTECH/SmartPS/4/2016. z dziedziny nauki na wykonanle ustugi szkolenia z symulacji 
komputerowych wspomagaj^cych projektowanie statku i zaprasza do skladania ofert. 

1. Opis przedmiotu zamdwienia: 
Przedmiot zam6wienia obejmuje ustug? szkolenia z symulacji komputerowych CFD wspomagaj^cych 
projektowanie statku. 

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia: 

Usiuga szkoleniowa powinna obejmowat: 
- Szkolenie w dziedzinie symulacji komputerowych CFD wspomagajqcych projektowanie statku 
z minimalnym zakresem: 

a) Modelowanie ksztattu kadtuba i konstrukcji statk6w przy u2yciu nowoczesnych technik 
komputerowych. Przetwarzanie popularnych formatbw danych, 
w szczeg6lno§ci standard6w uiywanych przez biura projektowe 
(w tym m.in. standardu systemu komputerowego Nupas Cadmatic, Napa). Parametryzacja 
modelu. 

b) Modelowanie numeryczne dia wyznaczania oporu hydrodynamicznego kadtuba przy uzyciu 
metody obj^toSci skortczonych. 

c) Modelowanie numeryczne dIa wyznaczania oporu dodatkowego i ruchbw statku wywotanych 
falowaniem morskich. 

d) Wykonywanie obliczert z uwzgl^dnieniem architektury wieloprocesorowej. 
e) Przetwarzanie kortcowe wynikdw (postprocessing). Automatyzacja. 

- Szkolenie powinno trwad 5 dni szkoleniowych, gdzie dziert szkoleniowy obejmuje czas 8 godzin. 
- Szkolenie dIa 1 osoby. 
- Realizacja szkolenia w siedzibie zleceniodawcy, bqdz w siedzibie zleceniobiorcy, przy czym 
Zleceniodawca pokrywa koszty podr62y, noclegu, wyzywienia i wszelkich innych koszt6w w zakresie 
niezb?dnym do realizacji szkolenia i przy zachowaniu ogblnie przyj^tych standardbw. 
- Szkolenie odb^dzie si^ przy u2yciu sprz^tu komputerowego i oprogramowania Zleceniobiorcy w ramach 
jego zasobbw. 
- Szkolenie powinno obejmowad nowoczesne techniki symulacji i modelowanie w petnej skali. 
- Szkolenie powinno odbyd si? wj^zyku angielskim lub j^zyku polskim. 

W razie potrzeby wszelkich informacji dotyczqcych przedmiotowego zambwienia udziela 
dr in±. Karol Niklas (e-mail: karol.niklas@pg.edu.pl, tel: +48 58 3471943) 
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2. Warunkj, jakie powinien spetniad Wykonawca: 
2a. O udzielenie zamdwienia ubiegat si? mogq Wykonawcy, ktbrzy: 

• Posiadaj^ uprawnienia do wykonywania dziatalnoSci lub czynnoSci, zwi^zanej z realizacji 
zambwienia b?dqcego przedmiotem niniejszego post?powania. 

• Posiadajq niezb?dna wiedz? oraz doSwiadczenie, w tym doSwiadczenie w realizacji projektbw 
komercyjnych w obszarze projektowania statkbw z wykorzystaniem symulacji komputerowych. 

• Dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamdwienia. 

• Znajduji si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej wykonanie zambwienia. 

3. Wymagane terminy realizacji zamdwienia: 

Termin realizacji przedmiotu zambwienia: maksymalny termin do 4 tygodni od daty otrzymania 
zambwienia. 

4. Spos6b przygotowania oferty: 
4a. Oferty nale±y ztoiyb w formie pisemnej do godz. 12:00 w dniu 07.05.2019 r drog^ elektroniczna 
na adres: karol.niklas@pg.edu.pl podaj^c w tytule: „Oferta na usfug§ szkoleniowq z symulacji 
komputerowych CFD wspomagajqcych projektowanie statku." 

4b. Oferta powinnazawierab: 
- cen? netto (do dwbch miejsc po przecinku w PLN) za realizacj? usiugi z uwzgl?dnieniem wszelkich 
niezb?dnych kosztbw. 

5. Kryteria oceny oferty: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nast^pujgce kryterium oceny: 
-cena 100%. 

6. Szczegdine warunki realizacji zamdwienia: 
Warunki platnoSci: 21 dni od dnia dor?czenia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

7. Zambwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktbrego oferta uzyska najwyZsz^ Wott punktbw 
w kryterium cena. 

8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewa±nienia post?powania w kazdym czasie bez 
podania przyczyn. 
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