VAR-Mc systemy sterowania c-LoN społka z o8ranicżoną odpowiedżialnościąspółka KomandytoWa
W ramach projektu ,,lnteljgentny system pomiarów przepływu i masy materiałÓW sypkich w procesach
produkcyjnych oparty na technologii loT, z wykorzystaniem wasi nowej generacji" w ramach Działania 1.1.
Pro8ramu operacyjnego lnteligentny Rozwój 2014-2020 wspólfinansowanego ze środkóW Europejskiego
Fundusżu Rozwoju Regionalnego poszukuje kandydata na 9tanowisko śtarsżetopaotrami§ty do zespołu
badaWcźo-rozwojowego,
ZAPYTANlE olERToWE nł l/2017
Dotycży wyboru kandydata na stanow:sko 5ta6zego pro8ramistyW pro.iekcie ,,,,lnteli8entny system pomialÓW
prżepływui ńasy maierialów sypkich W procesach produkcyjnych oparty na technologii loT, z wykorzystaniem

Wa8inowej generacji".
zadanieI
- inwentaryzacja rozwiążań śWiatowych systemÓW i urządzeń
- ópro8ramowanie stanowiska badawcze8o inteliBentnej sieci, W tym systemu PLc slEMENs s7
- oprogramowanie stanowiska badawcze8o projektu {komputer Pc z systemem Windows 10)
- opro8ramowanie komunikacyjne nowej wa8i
- oprogramowanje urządzenia zbi€rajacego
dane eBoat
- opro8ramowanie funkcji WEB inteligentnej sieci Wag
- uczestnictwo W badaniach wag i sieci, wprowadzanie korekt i ulepsżeń
szczególowy żakres prac zostania uz8odniony z kandydatem

W

toku da|szych usta|eń.

zamawiający: VAR-Mc systemy sterowania c-LoN społka r o8ranicżoną odpowiedżialnością
spółka Komandytowa ul.Żołkiewskie8o 3,63400 ostrów Wlkp
Data ogłosźenia żapytania: 2017-10-01

Termin składania ofeń: żo17-70-74

ok.es reallżacji umowy: 11 miesięcy z możliwoś.iąWcżeśniejszego lub późniejsze8o zakońcżenia
Termin rozpoczęcia pracy: od 2017-11-01
Rodżaj umowy: umowa żlecenie, mjejsce WykonywaniaI siedziba zamawiające€o,
Kandydat musi spelniać następljące wymagania|

robotykilub informatyki
na stanowisku programistyaplika.ji obiektowYch
pIatformy
- znajomość
lGNlTIoN i pro8ramowania systemów PLc slEMENs
- dośWiadcrenie w realizaaji urządżeń Wa8owych isystemóW pomiarowych
- Wyksżtałcenie Wyżsż€ W dziedżinie

,5 latdoświadczenia

KrYterla Wyborui
- wyna8rodzenie netto ża robocźogodżinę
- Wynik rozmowy kwa|ifikacyjnej

sposób składania ofeńyi na zalączonym formularzu osobiściew siedżibie żamawiajace8o lub elektronicżnie na
adres e-majl; info@varmc.pl

VAR-MC systemy sterowania c-LoN
spółka ż o8janl.zoną odpowiedżlalnoś.ią
spółka Komandytowa
ul,żółkiewskie8o 3, 63-400 ostrów Wlkp
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FORMU[ARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego nr 1/2017

Dane dotycząCe ofer€ntaa
Nazwa / lmię Nazwjskoi

Dane dotyczące zamawiaiącego

VAR-Mc systemy sterowania c-LoN
spółka z o8raniczoną odpowiedzialnością
spółka Komandytowa
ul.Żółkiewskiego 3, 63-400 ostrówWlkp
zobowiązania oferentai
zobowiązuje sję wykonywać zadania ńa stanowisko starsżego pro8ramistyW ramach projektu ,,lntelj8entny
system pomiarów prżeplywu i masy mater;ałÓW sypkich W procesach produkcljnych opaą na technolo8ii loT, z
Wykorzystaniem Wa8i nowej generacji" W tym m.in. :
, inwentaryzacja rożWiążańśWiatowych systemów i urządzeń

stanowiska badawcżego inteli8entnej sieci, W tym systemu PLc slEMENs s7
opro8ramowanie stanowiska badawczego projektu (komputer Pc ż systemem Windows 10)
- oplogramowanie komunikacyjne nowej Wagi
- oprogramowanie Urżądzenia lbierajace8o dane eBoat
- oprcgramowanie funkcjiWE8 inteli8entnej sieci Wag
- uczestnictwo W badaniach wa8 i sieci, Wplowadzanie korekt i u|epszeń
- oplogramowónie
-

Wyna8rodzenie netto za roboćżogodżinę:
Dźta:

Podpis oferenta:

