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Rzeszów, 2015-08-04 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 
 

 

 TOP SA planuje w okresie najbliższych 2-3 lat realizować projekty informatyczne 

zawierające komponenty naukowe i wspierane przez personel naukowy w dziedzinie ogólnie 

pojętej praktycznej eksploracji danych i dziedzinach pokrewnych. W związku z tym 

poszukujemy pracowników naukowych z doświadczeniem lub zespołu pracowników 

naukowych, który mógł by skutecznie wspierać praktyków TOP SA w procesie realizacji 

projektu. Zapraszamy do składania ofert (wzór w załączeniu) zawierających co najmniej koszt 

roboczogodziny (z wszystkimi składowymi kosztu) pracy na rzecz projektu, przy założeniu, 

że członkowie zespołu będą poświęcać czas efektywnie przez okres 2 lat w wymiarze do 1720 

godzin w roku.  

 Oferty można składać na piśmie z dostarczeniem do siedzimy naszej firmy, pocztą 

email na adres topsa@topsa.com.pl lub listownie do dnia 24.08.2015 do godziny 16.00. 

 

 TOP SA zastrzega sobie prawo niewybrania lub unieważnienia postępowania wg 

własnej oceny lub zaproszenia do podpisania umowy do wybranych osób/firm/zespołów. 

 Przystępujący do postępowania muszą spełniać wymogi dotyczące doświadczenia 

zawodowego przedstawione poniżej oraz wyraża zgodę na ważność oferty co najmniej 5 

miesięcy.  

 Jedynym kryterium wyboru oferentów będzie cena roboczogodziny. 

 

 

Wymagania stawiane członkom zespołu naukowego: 

 
1 osoba: Kierownik zespołu naukowego 

 

Wymagane umiejętności/doświadczenie   

 

 posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk 

technicznych w dyscyplinie informatyka w zakresie metod eksploracji danych; 

 

 uczestnik przynajmniej 5 projektów badawczych przyznawanych na podstawie kon-

kursu dotyczących eksploracji danych, w tym przynajmniej w jednym w charakterze 

kierownika; 
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 autor lub współautor przynajmniej 20 informatycznych publikacji naukowych indek-
sowanych w bazie Web of Science oraz co najmniej 10 publikacji w czasopismach z li-
sty Journal Citation Reports; 
 

 aktualny indeks Hirscha według źródła Web of Science co najmniej 10; 

 
 dorobek naukowy w obszarze eksploracji danych udokumentowany co najmniej 10  

publikacjami indeksowanymi w bazie Web of Science; 

 

 udział w budowie przynajmniej 4 narzędzi komputerowych wykorzystujących metody 

eksploracji danych, w tym przynajmniej w 2 projektach komercyjnych; 

 

 przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i programowania sys-

temów informatycznych w przedsiębiorstwach. 

 

3 osoby : Członkowie zespołu naukowego  

 

Wymagane umiejętności/doświadczenie   

 

 posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora w obszarze nauk technicznych w 

dyscyplinie informatyka w zakresie metod eksploracji danych; 

 

 uczestnik przynajmniej jednego projektu badawczego dotyczącego eksploracji da-

nych przyznanego na podstawie konkursu; 

 

 udział w budowie przynajmniej 2 narzędzi komputerowych wykorzystujących metody 

eksploracji danych; 

  

 autor lub współautor przynajmniej 5 publikacji naukowych indeksowanych w bazie 

Web of Science z obszaru informatyki dotyczących eksploracji danych; 

  

 aktualny indeks Hirscha według źródła Web of Science co najmniej 3. 
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OFERTA 

 

DO OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT 
 

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oferuję wykonanie przedmiotu zlecenia na 

warunkach zawartych w zapytaniu, z następującymi parametrami cenowymi: 

 

 

 

Nazwa/Nazwisko oferenta:…………………………………………………………….. 

 

Adres:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel/email:……………………………………………………………………………….. 

 

 
 

STANOWISKO (zgodnie z zapytaniem) 
 

 

 
KOSZT ROBOCZOGODZINY PLN: 

 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że posiadam/y wiedzę, doświadczenie pozwalającą na realiza-

cję przedmiotu oferty oraz że spełniam/y warunki ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

Data, podpisy oferenta 
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