
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 20-10-2017 do godz. 16,00 

Nazwa zamawiającego 

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

MICHAŁ KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe nr 9-10-2017 
 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

ZESTAW KOMPUTEROWY DO PRACY NA PLIKACH GRAFICZNYCH 
1.   
PC Komputer  

 stacjonarny  do celów grafiki z systemem Windows.  

 Do pracy na programach: Adobe Photoshop CC  i  Ilustrator,.  

 Przygotowanie dużych plików zdjęć i  grafiki wektorowej  pod druk  powyżej 24 Mpix. 

 Obróbka: w 16 bitach/ na kanał.   

 Dyski SSD model M.2/PCI-E minimum  1 TB plus dodatkowe dyski szt. 3  
 RAM min. 64 GB.   

 Procesor: Minimum 4 rdzenie o wysokim taktowaniu (np. i7-7700K).  

 Karta graficzna ze złączem Display Part  oraz Thunderbolt 3 ,  4 GB VRAM, NASy. 
2.  
Monitor:  

 do zarządzania barwą,  

 UHD / 4K,  przekątna 31,5 ‘ rozdz. 3480 x 2160 px,  

  szerokogamutowy,   

 ze skalowaniem obrazu (np. GeForce GTX1050Ti , 4GB VRAM,).   
3. Oprogramowanie 

 Windows 
4. Klawiatura z myszką 

. :    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 

informacje dotyczące przedmiotu przetargu, zawarte są na stronie 

internetowej: 

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

Kategoria ogłoszenia 

Zakup środka trwałego  

Podkategoria ogłoszenia 

Sprzęt informatyczny 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Przybysławice 

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 

„zestaw komputerowy PC „ 
. 

Charakterystyka i opis ogólny  na stronie:  http://velkom.pl/przetargi-
2017/   

 

 

Kod CPV 

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


30213000-5    

 

Nazwa kodu CPV 

Komputer PC 
 

Harmonogram realizacji zamówienia 

termin składania ofert do 20-10-2017r.  godz. 16,00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-10-2017r o godz. 10.00, w biurze VELKOM s.c. 

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

nastąpi 23-10-2017r. 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 

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

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

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


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 

 

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

