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Ogłoszenie zapytanie ofertowe  nr 2-05-2017 z dnia   16-05-2017 r. 

Informacje o ogłoszeniu 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 16-06-2017 

Nazwa zamawiającego 

VELKOM WLKM KURCZUK s.c. 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe  nr 2-05-2017.  

 
Status ogłoszenia 

Aktualne 

Część opisowa do zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest: wielkoformatowa drukarka 

cyfrowa, lateksowa , 
 

Zamawiający wdraża    technologię cyfrową  „latexową” produkcję tapet 

(atramentową na bazie wody) „bezdotykową”, na skalę przemysłową. 

Maszyna drukująca ma z założenia drukować  ekologiczne produkty  

(wytwarzanego w technologii  Latex)  do takich  segmentów rynku  gdzie 

przywiązywana jest szczególna uwaga do oddziaływania produktu na 

otoczenie. 

Drukarka wielkoformatowa „lateksowa”, w szczególności powinna spełniać 

warunki i być przystosowana : 

1. wykorzystywać  technologię  produkcji cyfrową do wytwarzania 

produktów do dekoracji ścian (tapety, fototapety, panele dekoracyjne, 
obrazy)  na różnych podkładach , 

2. Wykorzystywać  technologię uniwersalną do produkcji na substratach 

płaskich i na teksturach., 
3. Model drukarki  istnieje   na rynku światowym nie dłuższej niż 2 lata  , 

4. Zastosowana  technologia  nie emituje j gazów cieplarnianych i w 
minimalnym stopniu wpływa  na środowisko. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034118
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5. Technologia  bezściekowa, nieprzekraczająca  norm  i dopuszczalnych 

wskaźników hałasu (BHP) podczas produkcji. 

Kryteria  wyboru drukarki 

 

Kryterium 

Opis kryterium 

Jakość wydruku Kryterium określone zostało rozdzielczością 

drukowanego obrazu 1200 x 1200 dpi. Wymagane 

obligatoryjnie. Najistotniejsze dla jakości. 

Wydajność 

druku 

Kryterium określające wydajność maszyny drukowaniu 

dla produktów stosowanych wewnątrz obiektów. 

Kryterium wyrażane w m2/godz pracy drukarki. 

Ilość  kolorów Ilość stosowanych kolorów atramentów latexowych 

minimum 6. Kryterium wymagane obligatoryjnie. 

Ilość materiałów 

eksploatacyjnych 

wystarczająca 

na co najmniej 

dwie zmiany 

pracy  

16 godzin pracy ciągłej bez uzupełniania materiałów 

(atramenty, substraty). Kryterium obligatoryjnie 

wymagane. 

Obsługa formatu 

JDF na potrzeby 

integracji 

Kryterium określające możliwość współpracy maszyny z 

innymi oprogramowaniami typu ERP, Caldera i innymi. 

Kryterium obligatoryjnie wymagane. 

Aplikacja 

mobilna Android 

Kryterium istotne do nadzorowania pracy maszyny na 

odległość. 

Wbudowany 

spektrofotometr 

– kontrola 

obrazu 

Dla kontroli automatycznej  jakości wydruku obrazu  

kryterium jest  istotne. 

Kontrola jakości 

obrazu 

(oświetlenie 

ledowe) 

Dla kontroli organoleptycznej jakości wydruku obrazu  

kryterium jest  istotne. 

Ekologia – 

certyfikaty 

atramenty 

Kryterium bezwzględnie wymagane dla oceny 

ekologiczności zarówno produktów jak też technologii 
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wodne produkcji (odpadów). 

Zużycie energii   Kryterium istotne dla oceny energooszczędności. 

Max. Grubość 

substratu 

Kryterium istotne dla grubości produktów finalnych 

jedno i dwuwarstwowych. Preferowane są produkty o 

grubości substratu powyżej 1 mm do 2 mm. 

Pojemność 

wkładów 

atramentowych  

Kryterium istotne dla organizacji pracy. Preferowana 

będzie maszyna, która wymaga wymiany atramentu 

danego koloru co najwyżej 1 raz w ciągu dwóch zmian  

8-godzinnych 

Max. Różnica 

kolorów 

Preferowane maszyny, które utrzymują barwę koloru na 

całej szerokości druku tj. powyżej 3,0 m. 

Max. Szerokość 

substratu 

Kryterium istotne dla wydajności i szerokości 

produktów. 

Waga substratu  

max. 

Preferowana waga substratu w beli, gdy możliwe będzie 

dokonanie wymiany jednoosobowo (ciężar). 

 

 

Obligatoryjne wymagania zostały określone w arkuszu charakterystyki 

maszyny, natomiast sposób dokonywania oceny zawiera ją warunki SIWZ. 

Wymagania dla przedmiotu zamówienia i komplet dokumentów zawarte są 

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

Podtytuł: Przetarg nr 2-05-2017 . Na stronie opublikowano także 

regulamin oraz wzory wymaganych formularzy przy składaniu oferty. 

 

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

e-mail na adres velkom@velkom.pl . Ofertę należy składać w zamkniętych 
kopertach, z dopiskiem na kopercie „ DRUKARKA CYFROWA ”   Adres: 

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

Adres e-mail, do korespondencji :  

velkom@velkom.pl 

http://velkom.pl/przetargi-2017/
mailto:velkom@velkom.pl
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Wincenty Kurczuk 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 605602623 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Drukarka wielkoformatowa, cyfrowa drukująca w technologii lateksowej. 

Drukarka powinna mieć zdolność drukowania na następujących 
substratach (podkładach): 

1. winyl - podkład z teksturą zapewniający wytrzymałość nawet w 
warunkach intensywnego użytkowania, 

2. podkład samoprzylepny , 
3.  folia samoprzylepna , 

4.  folia statyczna – produkt na szkło,  
5. podkład elewacyjny - gruby, wytrzymały na warunki atmosferyczne 

podkład PCV,  
6. podkład flizelinowo – celulozowy , gładki , 

 

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/ 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawa (umowa kupna – sprzedaży) 

Podkategoria ogłoszenia 

Zakup środka trwałego 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubelskie  Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Realizacja projektu „Innowacyjna technologia produkcji i dystrybucji 
cyfrowej materiałów do dekoracji ścian na skalę europejską” Wzrost 

http://velkom.pl/przetargi-2017/
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konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.  

Przedmiot zamówienia 

 Drukarka wielkoformatowa  cyfrowa, drukująca w technologii lateksowej . 
Charakterystyka i opis ogólny  na stronie:  http://velkom.pl/przetargi-

2017/  podtytuł: Przetarg nr 2-5-2017 
Drukarka do wytwarzania ekologicznych produktów do dekoracji ścian, do 

takich segmentów rynku ( mieszkania, szkoły, przedszkola, szpitale, 
punkty zbiorowego żywienia i innych) , gdzie przywiązywana jest 

szczególna uwaga do oddziaływania produktu na otoczenie.  
Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne na wszelkiego rodzaju nośnikach 

rolowych. Druk na foliach kasetonowych, fototapetach, canvas’, foliach 
samoprzylepnych, papierach i wielu innych powlekanych i niepowlekanych 

substratach. 
  

Cechy: 
1. Druk najdrobniejszych szczegółów, szeroka gama barw, elastyczna 

warstwa atramentu z 6 kolorami oraz rozdzielczość do 1200 dpi 

2. Możliwość druku dwustronnego z wykorzystaniem czujnika OMAS 
3. Możliwość druku na niepowlekanych mediach 

4. Wydajność druku powyżej 75 m2/h dla tapet i fototapet , 
5. Bezobsługowa produktywność: druk na 2 rolach obok siebie, druk „roll-

to-roll” i „roll-to-floor”;  
6. wydruki suche po zakończeniu drukowania , gotowe do laminowania. 

7. wydruki bezzapachowe , 
8. druk z użyciem atramentów lateksowych , 

 

Wyposażenie:  

1.      Paleta transportowa, 
2.      7 głowic drukujących ,  
3.      rolkę Clearing do czyszczenia głowic,  
4.      2 sztuki trzpieni pojedynczych,  
  5.      4 sztuki trzpieni podwójnych, 
6.      Moduł podtrzymujący trzpienie podwójne – dla stabilnej pracy przy  rolkach, 
7.      6 zbiorników, 10 litrów każdy, z tuszem startowym dla urządzenia, niezbędny  do instalacji i kalibracji 
urządzenia, 
8.      1 zbiornik 10 litrowy z czynnikiem Ink Optimizer, niezbędny do instalacji i kalibracji urządzenia, 
9.      Wbudowany spektrofotometr, 
11.      Wbudowany czujnik przesuwu mediów OMAS, 
  12.      Stację czyszczącą głowice drukujące, 
13.      Listwy podświetlające zadrukowane media, od frontu i rewersu, 
14.      Kamera serwisowa, 
15.      Dokumentacja – instrukcja obsługi, instrukcja BHP, instrukcja serwisowa, 
16.      Wewnętrzny komputer sterujący,  
xvii.      Monitor, klawiatura i mysz – jako panel zarządzający dla operatora i serwisu, 
17.      4 moduły utrzymujące płasko krawędzie roli podczas druku, 
18.      4 noże rozcinające rolę na wstęgi, ścinające  marginesy. 
19.      Komplet akcesoriów do czyszczenia i konserwacji urządzenia,  

http://velkom.pl/przetargi-2017/
http://velkom.pl/przetargi-2017/
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20i.      Pistolet powietrzny do rozpierania trzpieni, 
21.      Próbki oryginalnych wydruków. 

Szczegółowa wymagana charakterystyka na stronie 
http://velkom.pl/przetargi-2017 

Kod CPV 

 
42991200-1 

Nazwa kodu CPV 

Maszyny drukarskie 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Uwaga oferenci: termin składania ofert  do 16 -06-2017r.  

 
Aktualny harmonogram postępowania konkursowego: 

Termin składania ofert: 15-05-2017 – 05-06-2017r. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06-06-2017r o godz. 12.00, w biurze 

VELKOM s.c. ul. Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin Rozstrzygnięcie 
postępowania ofertowego nastąpi 9-06-2017r. Wyniki konkursu zostaną 

podane do publicznej wiadomości w biurze VELKOM s.c. w Lublinie, ul. 
Szmaragdowa 24a o godz. 12.00 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania 

konkursu w całości, lub w części oraz do przesunięcia terminów bez 
podania przyczyny. 

Załączniki 

http://velkom.pl/przetargi-2017  - przetarg nr 2-05-2017 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności 

Warunki dla oferentów: 
Warunki dla oferentów :  

1. Termin wykonania dostawy  do 1 miesiąca po podpisaniu umowy  

2. Oferta dotyczy dostawy CIF Przybysławice 114a, 21-080 Garbów pow. 
lubelski, instalacja, uruchomienie, szkolenie obsługi 

http://velkom.pl/przetargi-2017
http://velkom.pl/przetargi-2017
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 3. Platforma Internetowa musi być skonfigurowana z systeem  RIP 

Caldera i in.  

 4. Dostawa wszystkich elementów  zgodnie ze specyfikacją zawartą w 
arkuszu charakterystyki, 

 5. zagwarantowanie 2-3  letniej gwarancji, podczas której dostawca 

zapewni bezpłatne poprawki w działaniu, zgodnie ze specyfikacją 
zapytania, jeśli maszyna działać będzie wadliwie.  

5. Oferowaną cenę  należy podać w kwotach netto i brutto,  

6.  Ofertę można złożyć tylko na całość, objętą z przetargiem,  

9. Należy podać termin, w jakich dostawca jest w stanie wykonać 
przedmiot zamówienia),  

10. Należy podać termin ważności oferty dostawcy. 

 11. Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: Ocena oferty  

12. Zamawiający Nazwa VELKOM WLKM Kurczuk s.c.  

13 Adres : 20-570 Lublin Ul. Szmaragdowa 24a Numer telefonu 81 
5360232 ; 605602623  

14. NIP 7132691045  

15. Tytuł projektu „ Innowacyjna technologia produkcji i dystrybucji 

cyfrowej materiałów do dekoracji ścian na skalę europejską „  

16. Numer projektu RPLU.03.07.00-06-0007/16-00 

 


