VAR-Mc systemy sterowania c-LoN społka z ogranjcżoną odpoWiedżialnościąspólka Komandytowa
W ramach projektu ,,lnteli8entny system pomiarÓW przepływu i ma§y materiałÓW sypkich W procesach
produkcyjnych oparty na technolo8ii loT, z Wykorzystanjem wagi nowej generacji" W ramach Dżiałania 1,1.
Plogramu operacyjne8o lnteli8€ntny Rozwój 2014-2020 Współfinansowanego ze środków Europejskie8o
Funduszu Rozwoju Re8ionalnego posżuku]'e kandYdata na stanowisko mlodszeto pro&amisty do zespołu
badaWczo-rozwojoWego.
ZAPYTAN|€

oFERToWE nr 2/20u

Doty.zy WYboru kandydata na stanowisko młodsze8o progGmisty W projekcie ,,,,lnteljgentny system pomiaróW
przepływu j masy materiałóW sypki.h w procesa.h produkcyjnych oparty na technologii loT, z lvykorzystaniem
Wagi nowej generacjj".
zadanla:
- prżestrźenneprojektowanie elementów nowej wa8i
- realizacja projektóW 3D W pro8ramie Fusion 360
, oprogramowanie drukarki 3D: elemenly mechaniczne nowej'wagi
. uruchomienie

oploglamowania użytkowego nowej Wa8i
- uruchońieńie itestyopro8ramowania stanowiska badawcze8o projektu
- badania Wa8 w Warunkach rżeczywistych, poprawki i usprawnjenia W oplogramowaniu

sżczegótowy zakres prac zostanie uz8odniony z kandydatem Wtoku dalsżYch ustaień.
zarńawiaiąry: VAR-Mc systemy sterowania c-LoN społka u ograniczoną odpowiedżialnością
spółka (omandytowa ul.żółkiewskie8o 3, 63400 ost.óW Wlkp
pytaniai 2017 -Lo-oL
Termin składania ofert: 2077-70-14
Data ogłoszenia

za

okres realiżacji umowyi 9 mies;ęcy z moźliwoŚcią wcześniejszego lub późniejsże8o zakońcżenia
Termin rozpoczęcia placy: od 2018-02-01
Rodzaj umowy: umowa zlecenie, miejsce Wykonywania: siedziba zamawiające8o,
Kandydat musi §pelniać następujące wymagania:
- Wyksżtałcenie WyŹsze
-

żnajomośćtematyki Wa8 prżemyslowych

zdolności plojektoWania przestrżennego
zaawansowana obsłu8a proBramu Fusion 360
- umiejętnośćpro8ramowania drukarki 3D
- dośWiadczenie W p.ogramowaniu
-

KMeria Wvborui
-

Wynagrodzenie netto za roboczosodzinę

, Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

sposób skladania ofeńy: na załącuonym formularzu osobiście W siedzibie zamawiające8o Iub elektronicżnje na
adres e-mail: info@varmc,pl

VAR-MC systemy sterowanla c.LoN
spólka ż ogranicroną odpowledżlalnością
sPółka Komandytowa
u|.Żółkiewskiego 3, 63"400 ostróWWlkp

-"y{#ksffi*

'*,rł,

r"

FORMUIARZ OFERTOWY
do zapvtania ofeńowego nr 2/2017

Dane dolYGżąCe ofel€nta:
NażWa / lmię Nazwisko:

Dane dotycżące zamawlaiące8o

VAR-Mc systemy sterowania c-LoN
spółka z ograniczoną odpowiedźialnością
spółka Komandytowa
ul.Żółkiewskjego 3, 63-400 ostróW Wlkp
zobowiązania oferentai
Zobowiązuje się wykonywać zadania ńa stanowisko młodsżego programistyw ramach projektu,,lnteligentny
system pomialów przeplywu i masy materiałÓW sypkich W procesach produkcyjnych opańy na technolo8ii loT, z
Wykorzystaniem wa8i nowej generacji" Wtym m.in. :

projeltowanie elementÓW nowej Wa8i
, realiżacja projektóW 3D W pro8ramie Fusjon 360
- przestrzenne

- oplo8ramowanie drukarki 3D: elementy mechaniczne nowej wa8i
- uruchomienie oprogramoWania użytkowe8o noWej Wa8i

itestyoprogramowania stanowiska badawcze8o projektu
- badania wa8 W Warunkach rzeczywistych, poprawki i usprawnienia w oprogramowaniu
- uruchomjeni€

Wynagrodżenie netto za roboczogodzinę
Date:

Podpis oferenta:

:

