
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 10-07-2017-2017 do godz. 10,00 

Nazwa zamawiającego 

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

MICHAŁ KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe nr 7-07-2017 
 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

1.  licencja na Oprogramowanie  Caldera GrandRip + Special Edition* (HV 

et TX) „1 GFP driver "locked" by brand and model + 1 LFP driver  + moduł  

Trim-o-matic optimize print-to-cut workflow with XY trimmers (Fotoba, Kala, 

Crest)  - plus  nośnik  CD  szt.1 

2. komputer PC          Model PC wersja C3 do wykorzystania jako stacja graficzna wersja 

C3: PC DELL OPTIPLEX 7040 SF/I7 CORE i7 - 6700/ 3.40 Ghz / 8 MB / 64 bits /16GB 

(2X8GB) RAM / 1 TB Hard Drive / NVIDIA GTX 745 4Go / 1 additionnal NIC  ze 

spektrometrem  X-Rite I1 Pro 2   +  monitor  / model:  DELL MONITOR 27" P2717H 

 Komputer skonfigurowany przez firmę Caldera do współpracy z maszyną drukarską HP 

Latex 3600. :    kpl.1 
  

Miejsce i sposób składania ofert 

e-mailem na adres:  velkom@velkom.pl 

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 

Oprogramowanie do obsługi maszyny drukarskiej HP Latex 3600  

 informacje dotyczące przedmiotu przetargu, zawarte są na stronie 

internetowej: 

: http://velkom.pl/przetargi-2017/     Zapytanie ofertowe  nr 7 

Kategoria ogłoszenia 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych 

Podkategoria ogłoszenia 

„ oprogramowanie  „ 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Przybysławice 

Opis przedmiotu zamówienia 

Oprogramowanie do 

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 

„oprogramowanie RIP Grand Caldera „ 
. 
Charakterystyka i opis ogólny  na stronie:  http://velkom.pl/przetargi-

2017/   
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Kod CPV 

48100000-9 

30211000-1 
 

Nazwa kodu CPV 

specyficzne pakiety oprogramowania 
komputer 
 

Harmonogram realizacji zamówienia 

termin składania ofert do 10-07-2017r.  

Aktualny harmonogram postępowania konkursowego: 

Termin składania ofert: 10-07-2017r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-06-2017r o godz. 10.00, w biurze VELKOM s.c. 

ul. Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nastąpi 10-07-2017r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej na stronie 

internetowe www.velkom.pl 

Załączniki 

Brak załączników 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności 

Działalność handlowa 

Wiedza i doświadczenie 

Nie dotyczy 

Dodatkowe warunki 

Cena nie wyższa od ceny rynkowej 

Warunki zmiany umowy 

Nie dotyczy 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przemyslowe-specyficzne-pakiety-oprogramowania-7169/


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 
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