VAR-Mc systemy sterowania c-LoN społka z o8raniczoną odpoWiedzjalnościąspółka Komandytowa
W ramach projektu ,,lnteligentny 5y5tem pomiarów prżepływui masy mat€riałÓW sypkich W procesach
produkcyjnych oparty na technolo8ii loT, z wykorzystaniem Wasi nowej generacji" W ramach Dżiałania 1.1.
Pro8ramu operacyjnego lnteligentny Rozwój2014-2020 Współfinansowane8o ze środkóW Europejskie8o
Funduszu Rożwoju Re8iohalnego posrukuje kandydata na stanowisko konst]uktora badacza do zespołu
badaWczo-rozWojowe8o,
ZAPYTAN|E orERToWE nr 4/2017
Dotyczy Wyboru kandydata na stanowisko konstruktora badacza W pro.iekcie ,,,,lnteligentny system pomiarÓW
plzepływu i masy materiałów sypkich W procesach produkcyjnych oparty na technologii loT, z Wykożystaniem
Wagi nowej 8eneracji",

zadania:
- rozpoznanie potneb użytkownikÓW Wa8 i systemÓW wagowych
- uruchamianje stanowisk badawczych nowej Wa8i i inteli8entnej sieci
- montaź Wa8 mechanicżny i elektroniaznY
- uruchomienie Wa8 i inteli8entnej sieci
- spraWdżenie dżiałania 5ieci
- badania funkcjonalne i metrologiczne wag
- badania dłu8otrwa]e Wa8 i inteligentnej sieci

odpornoscina zakłócenia Wa8
- badanie bezpieczeństwa danych W sieci
szczegółowy zakres prac zostanie uz8odniony
- badania

z kandydatem w

toku dalszych ustaleń.

zamawlaiący: VAR-Mc systemy sterowania c-LoN spółka z o8raniczoną odpoWiedzialnością
spółka Komandytowa ul.Żółkiewskie8o 3, 63-400ostróWWlkp
Data ogloszenia zapytania: 2017-10{1

Termin składania ofert: 2017 -Lo-14

okres realiżacji umowy: 11miesięcy ż możliwościąWcześniejsze8o lub późniejsżego zakończenia
Termin lozpoczecia pracY: od 2017-11-01
Rodzaj umowy: umowa zlecenie, miejsce wykonywania: siedziba żamaWiająae80.
Kandydat musl spelniać nasiępuiące wymagania:
- wykształcenie Średnie lub Wyżsże techniczne
- doświadcrenie na stanowisku montela / instalatora automatyki
- doświadcżenieW montażu i instalacji urżądźeńWa8owych i systemóW pomiarowych
- Uczestnictwo W pracach badawcżo-rozwojowych urządzeń iśystemów aUtomawki
xryteria WYboru:
wyna8rodżenie netto za roboazo8odzinę
- wynik rożmowy kwalifikacyjnej
-

sposób składania ofeńy: na załą.zonym formularżu osobiście w siedzibie zamawiajacego lu
adres e-mail: id|q@yą!q!.p|

VAR-MC syśtemy sterowania c-LoN
spółka z o8]aniczoną odpowiedzialnoś.ią
spółka (omandytowa
ul,Żólkiewskie8o 3, 63-400 ostrów Wlkp

vARłc słrliby surosrnL

sde ! o9El@Cjnloł&nldDkt4
§tsł!xeedrń
ul. ŻólłJsfiłlelo 3, 6}4ł0 (Mvr Wkp.
tsł, (62) 737 27 .{1. ww wm,pl

c.LoN

ektronicżnie na

FORMULARZ OFERTOWY
do żapytania ofeńoweso nl 4/20!7

Dane dolyczące oferenta:
NażWa / lmię Nazwisko:

Dane dotyczace zamawiaiąc€go

VAR-MC systemy sterowania c,LoN
spółka z ogranicżoną odpoWiedzialnoś.ią
spółka Komandytowa
ul,Żółkiewskiego 3, 63-400 ostróW Wlkp

zobowlązania ofeieńta:
zobowiążuje się Wykonylvać zadania na stanowisko konstruktora badacza W ramach projektu ,,lnteligentny
system pomiaróW przepływu i masy ńaterialÓW sypkich W procesach produkcyjnych opańy na technolo8ii loT, ż
Wykorzystaniem Waginowej 8enerac.ii" W tym m,in, :
- rożpoznanie potrzeb użytkowników Wa8 isystemów Wa8owych
- uruchamianie §tanowisk badawczych nowej Wa8ii intel;gentnej sieci

, montaż Wa8 mechanicżny ielektroniczny
- urućhomienie Wa8 i inteli8entnej sieci
- sprawdzenie dżiałania sieci
- badania funkcjonalne i metrolo8iczne wa8
- badania długotrwałeWag i inteligentnej 5ieci
, badania odpornosci na zakłócenla Wa8
- badanie beżpiecźeństwadanych W sieci
Wynagrodzenie netto ża roboczogodzinę

Data:

Podpis oferenta:

:

