
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 15-06-2017 

Nazwa zamawiającego 

VELKOM W.L.K.M. KURCZUK S.C. LIDIA GOLIANEK-KURCZUK, 

MICHAŁ KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe nr 3-05-2017 
 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Dostawa „maszyny do cięcia z dokładnością do 0,06 mm, przystosowanej 

do współpracy przy produkcji tapet i fototapet „ 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta może zostać złożona w formie zgodnie z kryteriami zawartymi w 

ogłoszeniu: 

W formie papierowej osobiście w biurze VELKOM s.c. w Lublinie ul. 

Szmaragdowa 24a ; 20-570 Lublin lub e-mailem na adres Velkom@velkom.pl, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00. , lub listem poleconym, 

kurierem . Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na 

kopercie „MASZYNA DO CIĘCIA TAPET” Adres: VELKOM WLKM Kurczuk 

s.c. , ul. Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

velkom@velkom.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Wincenty Kurczuk 



Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 

ogłoszenia 

605602623 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Maszyna tnąca ma za zadanie cięcie poprzeczne i wzdłużne wydrukowanych w technologii 

cyfrowej tapet i fototapet. Maszyna w szczególności powinna spełniać warunki: 

1. Zdolność automatycznego cięcia z dokładnością cięcia do 0,06 mm 

wydrukowanych produktów do dekoracji ścian (tapety, fototapety, panele 

dekoracyjne, obrazy)  na różnych podkładach (papier, flizelina, folie, podkłady 

pokryte winylem i inne – gładkie i teksturowane,  

2. Maszyna oprócz funkcji cięcia powinna posiadać moduł zwijający pociętych brytów 

w rolki o szerokości od 53 do 160 cm,  

3. Jako element linii produkcyjnej tapet, maszyna powinna być dostosowana do tego 

rodzaju produkcji, 
 

 
Zamawiający ustalił następujące  kryteriów wyboru drukarki :  

 

Kryterium 

Opis kryterium 

Automatyczne cięcie na bryty 

o zadanych wymiarach ze 

śledzeniem znaczników 

cięcia, 

Dla kontroli automatycznej  jakości cięcia  kryterium jest  istotne. 

Automatyczna kontrola 

dokładności  cięcia do  0,06 

mm 

Kryterium określające dokładność cięcia istotne w szczególności przy 

produkcji tapet. 

Przystosowanie  jako element 

linii produkcyjnej drukującej 

tapety na różnych substratach, 

Istotne zastosowanie oferowanej maszyny w przeszłości w zestawieniu z 

maszynami drukującymi tapety i fototapety oraz pozytywne doświadczenia. 

Szerokość cięcia brytów o 

szerokości minimum 160 cm,  

Kryterium istotne przy drukowaniu tapet i fototapet na maszynach o 

szerokości 2 x 1,60  m. 

Zdolność cięcia tapet na 

różnych substratach: papier, 

flizelina, winyl, folia itp., 

Kryterium istotne ze względu na różną grubość i twardość substratów użytych 

do produkcji tapet. 

Zdolność maszyny do 

rolowania pociętych brytów 

tapet, fototapet itp. produktów 

Kryterium istotne do nadzorowania pracy maszyny na odległość. 

Partnerska współpraca 

producenta maszyny do cięcia 

z firmą produkującą maszyny 

Współpraca jest czynnikiem istotnym przy synchronicznym wprowadzaniu 

nowych rozwiązań w którejkolwiek maszynie pracującej w tej samej linii 

produkcyjnej. 



drukarskie do produkcji tapet,  

Wymagana  grubość ciętego 

substratu 

Kryterium istotne dla grubości produktów finalnych jedno i 

dwuwarstwowych. Preferowane są produkty o grubości substratu do 2 mm. 

Gwarantowany profesjonalny 

serwis techniczny maszyny na 

terenie Polski 

Kryterium istotne dla sprawnego serwisu naprawczego i konserwacyjnego 

oraz wymiany zużytych elementów. 

Waga substratu  max.  Preferowana waga substratu w beli, gdy możliwe będzie dokonanie wymiany 

jednoosobowo (ciężar). 

Maszyna do cięcia powinna mieć zdolność cięcia  następujących 

substratów (podkładów): 

1. winyl - podkład z teksturą zapewniający wytrzymałość nawet w 

warunkach intensywnego użytkowania, 

2. podkład samoprzylepny , 

3.  folia samoprzylepna , 

4. tkanina typu „rzep”, 

5.  folia statyczna – produkt na szkło,  

6. podkład elewacyjny - gruby, wytrzymały na warunki atmosferyczne 

podkład PCV,  

7. podkład flizelinowo – celulozowy , gładki podkład o dużej 

wytrzymałości mechanicznej. 
 

Szczegółowo obligatoryjne wymagania zostały określone w arkuszu 

„charakterystyki  maszyny” , natomiast sposób dokonywania oceny 

opisany jest w warunkach SIWZ. 

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu, zawarte są na 

stronie internetowej: http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

 

cd. na stronie : http://velkom.pl/przetargi-2017/     Przetarg nr 3 

Kategoria ogłoszenia 

Zakup środka trwałego 

Podkategoria ogłoszenia 

„maszyna do cięcia z dokładnością do 0,06 mm, przystosowanej do współpracy przy 

produkcji tapet i fototapet „ 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Przybysławice 

http://velkom.pl/przetargi-2017/
http://velkom.pl/przetargi-2017/


Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Realizacja projektu „Innowacyjna technologia produkcji i dystrybucji cyfrowej 

materiałów do dekoracji ścian na skalę europejską” Wzrost konkurencyjności 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.  

Przedmiot zamówienia 

„maszyna do cięcia z dokładnością do 0,06 mm, przystosowanej do 

współpracy przy produkcji tapet i fototapet „ 
. Charakterystyka i opis ogólny  na stronie:  http://velkom.pl/przetargi-
2017/   

 
podtytuł:  

 

Kod CPV 

30123000-7 

Nazwa kodu CPV 

Maszyny przemysłowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

termin składania ofert do 15-06-2017r.  

 

Aktualny harmonogram postępowania konkursowego: 

Termin składania ofert: 15-06-2017r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-06-2017r o godz. 10.00, w biurze VELKOM s.c. 

ul. Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin 

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi 16-06-2017r. 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w biurze VELKOM 

s.c. w Lublinie, ul. Szmaragdowa 24a , 22-06-2017  o godz. 10.00 oraz przesłane 

zostaną na wskazane adresy e-mailowe oferentów .Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odwołania konkursu w całości, lub w części oraz do przesunięcia 

terminów bez podania przyczyny 

Załączniki 

Brak załączników 

http://velkom.pl/przetargi-2017/
http://velkom.pl/przetargi-2017/


Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności 

na stronie http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

Wiedza i doświadczenie 

na stronie http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

Dodatkowe warunki 

na stronie http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

Warunki zmiany umowy 

na stronie http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

na stronie http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

na stronie http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

VELKOM W.L.K.M. KURCZUK S.C. LIDIA GOLIANEK-KURCZUK, 

MICHAŁ KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

Adres 

21-080 Przybysławice 



lubelskie , lubelski 

Numer telefonu 

605602623 

Fax 

NIP 

7132691045 

Tytuł projektu 

Innowacyjna technologia produkcji i dystrybucji cyfrowej materiałów do dekoracji 

ścian na skale europejską 

Numer projektu 

RPLU.03.07.00-06-0007/16-00 

Inne źródła finansowania 

środki własne 

 


