
 

 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 05-03-2018   

Nazwa zamawiającego 

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

KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe nr 4-18 
 

Status ogłoszenia 
Aktualne 

1.  1. licencja na  oprogramowanie Database Module (Enfocus) z  3-letnim  kontraktem  SMA 

(Software Maintanace Agreement)  

2. Licencja na oprogramowanie Client Module  (Enfocus) (5 clients) z   3-letnim kontraktem  SMA 

(Software Maintanace Agreement)  
 

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 



 

 

1. Oprogramowanie Database Module z  3-letnim  kontraktem  SMA (Software Maintanace 
Agreement)  
Moduł Switch Module  ma zapewniać bezpośrednią komunikację ODBC między dowolnymi 
źródłami danych SQL i przełącznikami bez potrzeby stosowania dodatkowych skryptów. 
Moduł powinien pozwalać korzystać z informacji o klientach i zadaniach znajdujących się w 
systemie, szacować i planować oraz automatyzować zadania i eliminować zbędne wprowadzanie 
danych. Niezbędna jest dwukierunkowa komunikacja. Daje możliwość aktualizowania informacji w 
bazie danych z poziomu opcji Służy do przechowywania informacji uzyskanych w przepływie 
pracy, takich jak powiadomienia o zakończeniu realizacji zadania l,zapisuje stan inspekcji 
wstępnej.  
 
2. Oprogramowanie Client Module (5 clients) z   3-letnim kontraktem  SMA (Software 
Maintanace Agreement)  
Oprogramowanie służy  do wprowadzania i przeglądania zamówień przetwarzanych przez serwer 
Switch i dodawania metadanych do zamówień. 
 

 informacje dotyczące przedmiotu przetargu, zawarte są na stronie internetowej:  

http://velkom.pl/przetargi-2017/ 2018    Zapytanie ofertowe  nr 4-18 

Kategoria ogłoszenia 

Zakup wartości niematerialnych  

Podkategoria ogłoszenia 

„ oprogramowanie ,  

Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Oprogramowanie,  

 

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 : 

1. Oprogramowanie Database Module (Enfocus) z  3-letnim  kontraktem  SMA (Software 
Maintanace Agreement)  
 

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


 

 

2. Oprogramowanie Client Module (Enfocus)  (5 clients) z   3-letnim kontraktem  SMA (Software 
Maintanace Agreement)  
 
Charakterystyka i opis ogólny  na stronie:  http://velkom.pl/przetargi-2017/   

Kod CPV 

48200000-0 

 
Nazwa kodu CPV 

Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

termin składania ofert do 5-03-2018.  

Aktualny harmonogram postępowania konkursowego: 

Termin składania ofert: 5-03-2018. 

Otwarcie ofert nastąpi do dnia  6-03-2018  , w biurze VELKOM s.c. ul. Szmaragdowa 24a, 20-

570 Lublin. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi do 9-02-2018 r. Wyniki konkursu 

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

Załączniki 

Na stronie www.velkom.pl/przetargi 2017-2018 

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 

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
http://www.velkom.pl/przetargi


 

 

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 

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

