
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 5-12-2017 

Nazwa zamawiającego 

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

MICHAŁ KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe nr 1-11-2017 
 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Dostawa „Stół do laminowania , podświetlany„  

 

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 „STÓŁ DO LAMINOWANIA” 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 

1. Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa „Stołu do laminowania rolek tapet, fototapet i 

innych produktów do dekoracji wnętrz przezroczystą folią samoprzylepną „  i  do nakładania 
folii samoprzylepnych wszystkich rodzajów winyli (np. komputerowo wycinane litery i projekty 
drukowane cyfrowo) na szeroką skalę na różnorodnych podłożach, w tym na flizelinie, vinylu,  
blachach, plastiku, szkle, planszach i banerach. Urządzenie powinno działać w procesie aplikacyjnym 
przeznaczony „ na sucho „. 

1.1.  Maszyna będzie elementem linii produkcyjnej materiałów do dekoracji ścian. Maszyna 

służy do zabezpieczania powierzchni folią przezroczystą :  tapet, fototapet i i innych 

produktów zrolowanych po wydrukowaniu. 
2. W ofercie należy uwzględnić  wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia 

i niezbędne do jego uruchomienia w miejscu dostawy. 

3. kryteria wyboru stołu do  foliowania  rolek tapet i innych produktów: 
3.1. przyklejenie daje wynik całkowicie bez pęcherzyków i zagnieceń.  
3.2. Maszyna składa się ze stołu (platforma) i belka ślizgowa z pneumatycznym aktywowanym 
wałkiem, przenoszonym na platformę. 
 
Zamawiający ustalił następujące  kryteriów wyboru maszyny :  

 

Kryterium 

Opis kryterium 

Czy maszyna jest przydatna  do 

laminowania  tapet , fototapet i  

innych produktów do dekoracji 

ścian.  

Wymagany zakres  nie  mniejszy niż dł. 400 cm  do 170 cm 

szerokości. 

Czy maszyna zasilana jest 

prądem do Napięcie: 230 V 

Wymagany zakres nie do 230 V 

Podświetlenie blatu stołu Czy powierzchnia stołu jest podświetlona co umożliwia 

sprawdzenie i pasowanie wzorów i dokładność łączeń brytów 

produktów ? 

Kontrola  dociskania wałka 

dociskowego 

Maszyna powinna posiadać Pneumatycznie dociskany wałek 

z regulacją nacisku 

Grubość laminowanego podłoża Wymagana możliwość laminowania podłoży  w zakresie 

minimum  0-50 mm 

Jednoosobowa obsługa 

urządzenia 

Czy do obsługi maszyny wystarcza jedna osoba ? 

Regulacja wysokości Stół powinien mieć funkcji ę elektrycznej regulacji wysokości.  

Zatrzymanie awaryjne Stół powinien mieć funkcję  (wyłącznik) natychmiastowego zatrzymania 

awaryjnego 

Czy dostawca gwarantuje 

profesjonalny serwis techniczny 

Kryterium istotne dla sprawnego serwisu naprawczego i 



maszyny ? konserwacyjnego oraz wymiany zużytych elementów. 

 

Szczegółowo obligatoryjne wymagania zostały określone w warunkach 

SIWZ . SIWZ określa  sposób także sposób dokonywania oceny oferty. 

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zapytania, zawarte są na 

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

 

cd. na stronie : http://velkom.pl/przetargi-2017/     Zapytanie ofertowe nr 4 

Kategoria ogłoszenia 

Zakup środka trwałego 

Podkategoria ogłoszenia 

„stół do laminowania  tapet , fototapet i  innych produktów do dekoracji 

ścian. „  

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Przybysławice 

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 

„ stół do laminowania  tapet , fototapet i  innych produktów do dekoracji ścian. „ 
Opis ogólny  na stronie:  http://velkom.pl/przetargi-2017/   

Kod CPV 

 
42994220-8  

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


Nazwa kodu CPV 

Przybory do laminowania 

Harmonogram realizacji zamówienia 

termin składania ofert do 5-12-2017r.  

 

Aktualny harmonogram postępowania konkursowego: 

Termin składania ofert: 5-12-2017r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6-12-2017r o godz. 10.00, w biurze VELKOM s.c. 

ul. Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin 

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi 6-12-2017r. 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w biurze VELKOM 

s.c. w Lublinie, ul. Szmaragdowa 24a ,7-12-2017  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 

na stronie 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 

+48 605602623 

+48 605589406 

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 

 


