
 

 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 14-02-2018   

Nazwa zamawiającego 

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

KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe nr 3-18 
 

Status ogłoszenia 
Aktualne 

1.  licencja na Oprogramowanie  serwerów  szt. 2 

2. Sprzęt  komputerowy    wg zestawienia: 

  1. Serwer DL 380/ z kartą FC szt. 1 

2. serwer backup w odległej lokalizacji DL 380/  z kartą FC szt.1 

3. Macierz MSA 1050  szt.1  

4. Dyski SAS   do macierzy szt. 10  

5. Dyski SAS do serwerów szt. 8 

 6 Switch CISCO z VLAN   szt.1  

7. Router CISCO  szt.1  

8. Okablowanie  1 kpl. 

9. Zasilacze UPS   szt. 3      

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 

Serwery i inny sprzęt IT 

zadaniem serwerów i innego sprzętu IT jest obsługa innych komputerów w sieci WAN (Wide Area 

Networks) i połączeniu z siecią lokalną. Celem jest umożliwienie, aby żżytkownicy znajdujący się w 

odległych miejscach mogli błyskawicznie wymieniać informacje i korzystać z zasobów sieci lokalnej. 

Serwery umożliwią błyskawiczną wymianę danych i dostęp do potrzebnego oprogramowania. Będą 

komunikować wiele miejsc za pośrednictwem różnych łącz, np. ISDN, Frame Relay i innych. Będą 

przenosić informacje między licznymi użytkownikami nie tylko w obrębie kraju, ale też za granicę  Będą 

wyposażone w systemy zabezpieczeń przed dostępem intruzów z zewnątrz. Pośredniczyć będą w 

procesach zachodzących pomiędzy komputerami klientów internetowych. W zakresie usług 

marketingowo-transakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fotografii i grafiki wektorowej. 

Udostępnianie zasobów i pośrednictwo podczas przekazywania informacji między komputerami 

mieszczącymi się w w  sieci. wewnętrznej firmy , bankami fotografii, portalami internetowymi i  stacjami 

sklepowymi w wielu krajach UE. Oprogramowania, pozwalać będą użytkownikom korzystać z różnego 

rodzaju zasobów takich jak: bazy danych, pliki, łącza internetowe oraz zasobów urządzeń peryferyjnych 

(stacji graficznych i  drukarek). Serwery będą odpowiedzialne za udostępnianie i współpracę informacyjną 

z pozostałymi komputerami w sieci firmy i partnerów handlowych . Ich działanie oraz pełnione funkcje to: 

 Umożliwianie  łączenia się komputerów z siecią internetową, 

 * gromadzenie plików które będą  wykorzystywane przez dużą ilość użytkowników, 

 Obsługa procesów  drukowania w sieci, czyli tzw. kolejkowanie, 

 zabezpieczanie sieć przed niepożądanymi gośćmi, 

 tworzenie baz danych – gromadzenie  i przetwarzanie  przychodzących informacji, fotografii i 

grafik, 

 gromadzenie witryn  internetowych , które następnie są przeglądane przez użytkowników będących 

partnerami i internautów podłączonych do sieci, 

 Serwer rezerwowy , backupowy – pracujący w razie awarii  serwera głównego. 

Serwery będą połączone ze sobą w jedną sieć. Serwery będą działać, przy zapewnionych im warunkach 

odpowiednich do tego, by nie nastąpiły niechciane komplikacje . Zainstalowane będą w serwerowni 

klimatyzowanej w odpowiedniej temperaturze w pomieszczeniu. Oprogramowanie będzie  zapewniać 

bezpieczeństwo baz danych. 

 

 informacje dotyczące przedmiotu przetargu, zawarte są na stronie internetowej:  

http://velkom.pl/przetargi-2017/ 2018    Zapytanie ofertowe  nr 3-18 

Kategoria ogłoszenia 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup środków trwałych 

Podkategoria ogłoszenia 

„ oprogramowanie , sprzęt IT „ 

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


 

 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin 

Opis przedmiotu zamówienia 

Oprogramowanie, sprzęt IT 

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 serwerowe i sprzęt serwerowy IT „ 

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

 

 

Kod CPV 

48200000-0 

48821000-9 
 

 

Nazwa kodu CPV 

Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu 

Serwery sieciowe 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

termin składania ofert do 14-02-2018.  

Aktualny harmonogram postępowania konkursowego: 

Termin składania ofert: 14-02-2018. 

Otwarcie ofert nastąpi do dnia  19-02-2018  ,  

http://velkom.pl/przetargi-2017/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-dla-sieci-internetu-i-intranetu-7184
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-dla-sieci-internetu-i-intranetu-7184
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/serwery-sieciowe-7329


 

 

w biurze VELKOM s.c. ul. Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin. Rozstrzygnięcie postępowania 

ofertowego nastąpi do  19-02-2018 r.  

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej na stronie internetowe www.velkom.pl 

Załączniki 

Brak załączników SIWZ +6 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Działalność handlowa i produkcyjna 

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-2017/2018 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

na stronie http://velkom.pl/przetargi-2017/2018 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

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

KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

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


 

 

 

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 

 


