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OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje o zamiarze 

udzielenia zamówienia  na realizację zadań w projekcie pt.: „Advanced algorithms for identification of 

electrophysiological features underlying encoding and recall of human memory in intracranial EEG” oraz „Recording 

and modulation of high frequency neurophysiological activities underlying encoding and recall of human memory” 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zamówienie dotyczy realizacji zadań w ramach projektu naukowego Weave Unisono oraz Opus Lap w charakterze 
stypendysty (2 stanowiska).  

Zadania do wykonania obejmują prace o charakterze naukowym: 

- Zbieranie, przetwarzanie i analiza danych z mózgu i oczu pacjentów 
- Programowanie i rozwijanie narzędzi do przetwarzania danych 
- Przygotowywanie wyników badań do publikacji naukowych 

Formą zatrudnienia w projekcie jest stypendium. Wysokość stypendium wynosi 5 000 PLN miesięcznie przez okres 

36 miesięcy. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, spełniający wymagania: 

- Licencjat/magistrat w dziedzinie biomedycznej lub technicznej 
- Doświadczenie w analizie sygnałów 
- Znajomość programowania w środowisku Matlab/Python 
- Biegła znajomość języka angielskiego 

3. Przewidywany termin wykonania zamówienia: 

- wrzesień 2022 – sierpień 2025 (36 miesięcy)  

 

1. Ofertę (życiorys wraz z informacją o wykształceniu i dotychczasowej pracy naukowej) należy złożyć: 
do dnia 01.03.2022 r. do godz. 12:00, drogą elektroniczną na adres: michal.kucewicz@eti.pg.edu.pl 
Osoba  do kontaktu po stronie Zamawiającego:  Michał Kucewicz, email: michal.kucewicz@eti.pg.edu.pl 

 

Zamawiający zastrzega możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. 
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Prosimy o umieszczenie klauzuli: 

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w 

Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie 

niezbędnym do procesu rekrutacji." 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza  

   11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu  

    e-mail: – iod@pg.edu.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  

    a. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania  

    stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. 

6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje  

    upoważnione na mocy prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

    przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak  

    również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu  

    nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji  

    międzynarodowej. 

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 
8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: 

 1)   w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są 
dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych 
informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania  o udzielenie zamówienia); 

2)   w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, 
to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn jak 

również do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. 

 

                                                                

                                                                              


