VAR-Mc systemy sterowania c-LoN społka z ogranjcżoną odpowiedzialnością spólka Xomandytowa
W ramach projektu ,,lnteligentny system pomiaiów przepływu i masy materiałów sypkich W procesach
produkcyjnych oparty na technolo8ii loT, ż Wykorzystaniem wa8i nowej generacji" w ramach Działania 1.1
Prc8ramu operacyjnego lnteligentny RożWój 2014-2020 Współfinan§owanego ze środkóW Europejskie8o
Fundusau Rozwoju Re8ionalnego posżukuje kandydata na stanowisko stalśząo badacża do żespołu
badaWazo-rozwojoW€go.
ZAPYTAN|E oFERToWE nr 3/2017
Dotyaży Wyboru kandydata na stanowisko starszego badacża W projekcie ,,,,lnteljge ntnY system pomiarÓW
przepływu j masy materiałóW sypkich w procesach produkcyjnych oparty na technologii loT, z Wykorżystanjem
Wagi nowej generacji".

zadanla:
- określenie Wad i problemóW w§pólczesnych wa8 prż€mysłowych
- definiowanie Wymagań nowej Wagi iinteli8entnej sieci pomiarowej
, założenia do stanowisk badawcżych nowej Wagii inteligentnej sieci
- Weryfikacja stanoWisk badaWczych
- sprawdżenie fun kcjona lnoŚci Wag
- badania bezpieczeństwa danych

iodporności na zakłócenia inteli8entnej sjeci
W toku dalsżych ustaleń.

s2czególowy żakres prac zostanie uzsodniony z kandydatem

zamawia,iący:
VAR-Mc systemy sterowan;a c-toN spółka ż o8ranicżoną odpowiedżialnością
spółka Komandytowa ul.Żołkiewskie8o 3,63400 ostróW Wlkp
Data ogłosżenia zapytania: 2017-10-01

Termin składania ofert:

2ofi-ro-L4

okres realizacji umowy: 11 miesię.y r możliwościąWcześniejsze8o lub późniejsze8o zakończenia
Termin rozpocżęcia pracr od 2017-11-01
Rodżaj umowy: umowa zlecenie, miejsce Wykonywania: siedżiba zamaWiające8o.
Kandydat muśl§pełnlać następuiące Wyma8anlal
Wykształcenie wyżsże W dźiedzinie automatyki lub elektryki
- 5 lat dośWiad.zenia W projektowaniu i Wdraźaniu systemów Wa8owych na obiektach p.zemysłowych
- dośWiadczenie W prowadzeniu prac badawazych W dżiedzinie automatyki
-

K]yteria wyboru:
-

Wyna8rodżenie netto za roboczo8odzinę

-

wynik rożmowy kwaIifikacyjnej

sposób składania ofeńy: na załączonym formularżu osobiście W siedżibie zańawiające8o Iub elektronicżnie na
adre5 e-mail: info@Vaamc,pl

VAR-MC systemy sterowania c-LoN
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FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowe8o

fi

3/2017

Dane dotycżąae ofelenta:
Nazwa / lmię Nazwisko:

Dane dotycżące zamawlająceto

VAR-MC systemy sterowania c,LoN
spółka z ograniczoną odpowiedżialnością
spółka Komandytowa
ul.Żółkiewskiego 3, 63"400 ostrówWlkp

zobowiązania oferentai
zobowiązuje się Wykonywać zadani6 na stanowisko starszego badaaza w ramach projektu ,,lntelige ntny system
pomiaróW prżepływui masy materiałów sypkjch W procesach produkcyjnych oparty na technologii loT, ż
Wykorzystaniem Wa8i nowej generacji"

W

tyń m.in.

l

- określenie wad i problemóW Współczesnych Wa8 prżemysłowych
- definiowanie Wymagań nowej Wagi ijnteligentnej sieci pomiarowej
- zaloźenia do stanowisk badawczych nowej Wasi iinteli8entne.jsie€i
-

WeMikacja stanowisk badawc.ych

- spraWdzenie funkcjonalnoŚ€i

Wa8

- badania beżpiecżeństwa danych

iodporności na żakłócenia inteligehtnej sieci

Wynagrodżenie netto ża roboclogodżinę

Data:

Podpis oferenta:

:

