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Ogłoszenie dodatkowych 

Informacji o profilu Zamawiającego 

Sekcja I: podmiot zamawiający 

I.1) nazwa: VELKOM WLKM Kurczuk s.c.,  

siedziba: Przybysławice 114a, 21-080 Garbów, pow. lubelski , Polska 

adres korespondencyjny i adres do składania ofert:  

: Biuro VELKOM WLKM Kurczuk s.c. ul. Szmaragdowa 34A, 20-570 Lublin, Polska  

tel. +48 81 5360232, mob. +48 605589406 mob. + 48 605602623 

e-mail: velkom@velkom.pl ; dyr.handlowy@eksim.pl ; k.kurczuk@jvd.pl  

Oficjalna nazwa: VELKOM WLKM Kurczuk s.c., _____ 

Adres pocztowy: Biuro VELKOM WLKM Kurczuk s.c.  

Miejscowość: Lublin Kod pocztowy: 20-570 Państwo: Polska (PL) 

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 605602623 (pol.) ; +48 605589406 (ang.) 

Osoba do kontaktów: Wincenty Kurczuk (pol.) ; Michał Kurczuk (ang) 

E-mail: velkom@velkom.pl  

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.velkom.pl 

Adres profilu nabywcy: (URL)   http://velkom.pl/kontakt/ 

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)  http://velkom.pl/przetargi-2017velkom.pl/przetargi- 

I.2) Rodzaj zamawiającego: 

Podmiot zamawiający:    VELKOM WLKM Kurczuk  Michał Kurczuk, Krzysztof Kurczuk, Lidia 

Golianek-Kurczuk s.c. (PL) ,  

informacja o właścicielach w rejestrze przedsiębiorców:  

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx  

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: 

Zapytania ofertowe  ogłaszane są na stronie firmowej: http://velkom.pl/przetargi-2017/ oraz w 

bazie konkurencyjności na stronie : 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

II.1.2) Krótkie opisy zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 
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Zapytania ofertowe  ogłaszane są na stronie firmowej: http://velkom.pl/przetargi-2017/ oraz w 

bazie konkurencyjności na stronie : 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): na stronie firmowej: http://velkom.pl/przetargi-

2017/  

Sekcja III: Procedura 

III.1)Rodzaj procedury  

Otwarta 

Nieograniczona 

Konkurs ofert - negocjacje 

Dane referencyjne ogłoszenia: ………….. rok i numer dokumentu …………. 

III.2.) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 

Numer ogłoszenia : na stronie http://velkom.pl/przetargi-2017/ : Zapytanie ofertowe  nr 1 ; 

zapytanie ofertowe  nr 2 ; Zapytanie ofertowe  nr 3; zapytanie ofertowe  nr 4 i następne ….. 

III.3.)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 

22/05/2017 

Sekcja IV: Informacje uzupełniające 

IV. 1.  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 

stronie firmowej: http://velkom.pl/przetargi-2017/ _____ 

VI.2.  Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

22-05-2017 
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