
 

 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 8-07-2018   

Nazwa zamawiającego 

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

KURCZUK, KRZYSZTOF KURCZUK 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe nr 6-18 
 

Status ogłoszenia 
Aktualne 

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 

Poz. 1.  Część 1. Licencje 3 letnie  na kompletne oprogramowanie  komputerowe graficzne  Adobe 

Creative Cloud do obróbki, tworzenia obrazów ,ulepszania fotografii (format rastrowy) i aplikacji 

wektorowych  (m.in. Ps;Ai;Id;Tk i inne) w chmurze „CC” oraz Licencja na dostęp  i limit  minimum 7300 

pobrań w okresie licencyjnym z zasobów  Adobestock.com na  pobór zdjęć i grafik do celów produkcyjnych 

(spersonalizowanych) w rozbiciu na lata: 2019 - 1400 pobrań ; 2020 – 2500 pobrań; 2021 – 3400. Pobrań. 

W ilości 7300 szt.:  300 szt. licencji rozszerzonych i 7000 szt. standardowych. Oprogramowanie umożliwia  

automatyczne  pobierania obrazów wysokiej rozdzielczości (fotografii  i grafiki wektorowej).  Istnieje  



 

 

możliwość integracji przy pomocy klucza  (API). Licencja 3-letnia na oprogramowanie w chmurze (CC). 

Zasoby mogą być obsługiwane na  "Witrynie  klienta **" przy pomocy  aplikacji, która jest własnością 

producenta  oraz częściowo obsługiwana przez „stronę trzecią **) ”.  W licencji należy uwzględnić 

możliwość  pobierania „obrazu” bez oznakowania logotypem licencjodawcy i ewentualna możliwość 

umieszczania logotypu  licencjobiorcy na pobranych obrazach. 

  

Poz. 2. Część 2. Licencje 3 letnie  na oprogramowanie graficzne do tworzenia wzornictwa 

spersonalizowanych tapet na  portalu internetowym (aplikacje wektorowe) z dostępem do zasobów  i 

limitem minimum 450  pobrań w okresie licencyjnym wzorów grafiki wektorowej . Oprogramowanie  

umożliwia  automatyczne  pobierania obrazów wysokiej rozdzielczości (grafiki wektorowej). Istnieje 

możliwość integracji przy pomocy klucza  (API). Istnieje możliwość wariantowania  wzornictwa wg 

wymaganych  zestawów kolorystycznych dla poszczególnych elementów każdego wzoru wektorowego 

z osobna.  Licencja 3-letnia na oprogramowanie w chmurze. W licencji należy uwzględnić możliwość 

umieszczania logotypu licencjobiorcy na pobranych obrazach.   Zasoby mogą być obsługiwane na  

"Witrynie  klienta *) " przy pomocy  aplikacji, która jest jego własnością  oraz jest częściowo 

obsługiwana przez „stronę trzecią **) ”.  

 

Dozwolone dostawy częściowe. 

FOTOTAPETY , TAPETY, OBRAZY, MURALE : Klient finalny zainteresowany nowym wystrojem wnętrza pokoju/lokalu 
(konsument, projektant, inwestor) korzystając z funkcjonalności portalu internetowego zbudowanego na domenie 
tapetomat.com , sam będzie mógł zaprojektować swój produkt do dekoracji wnętrza który będzie być 
wyprodukowany u producenta (zdecyduje o wyborze wzoru przemysłowego, o kolorystyce, o wymiarach produktu w 
celu dostosowania do wymiarów ściany, wybierze spośród wielu możliwości m.in. wybierze podkład/substrat  na 
którym produkt zostanie wydrukowany.  Klient finalny, będzie mógł skorzystać z zasobów banku zdjęć/wzorów i 
wybrać wzór który  znajdzie zastosowanie do wykonana tapety, fototapety, muralu  czy obrazu. Korzystając z wersji 
mobilnej portalu będzie mógł to zrobić w domu, w biurze, na budowie i na plaży. System umożliwi wykonanie 
aranżacji wnętrza przy użyciu przez siebie zaprojektowanych „spersonizowanych” produktów  w wybranym kolorze i 
na wybranym substracie. 

 

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu przetargu, zawarte są na stronie internetowej:  

http://velkom.pl/przetargi-2017/ 2018    Zapytanie ofertowe  nr  6-18 

Kategoria ogłoszenia 

Zakup wartości niematerialnych  

Podkategoria ogłoszenia 

„ oprogramowanie  komputerowe„ 

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

 

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


 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Poz. 1.  (część 1) Część 1:  ***) 
Licencje 3 letnie  na kompletne oprogramowanie  komputerowe graficzne  Adobe Creative Cloud do 
obróbki, tworzenia obrazów ,ulepszania fotografii (format rastrowy) i aplikacji wektorowych  (m.in. 
Ps;Ai;Id;Tk i inne) w chmurze „CC” oraz Licencja na dostęp  i limit  minimum 7300 pobrań w okresie 
licencyjnym z zasobów  Adobestock.com na  pobór zdjęć i grafik do celów produkcyjnych 
(spersonalizowanych) w rozbiciu na lata: 2019 - 1400 pobrań ; 2020 – 2500 pobrań; 2021 – 3400. Pobrań. 
W ilości 7300 szt.:  300 szt. licencji rozszerzonych i 7000 szt. standardowych. Oprogramowanie umożliwia  
automatyczne  pobierania obrazów wysokiej rozdzielczości (fotografii  i grafiki wektorowej).  Istnieje  
możliwość integracji przy pomocy klucza  (API). Licencja 3-letnia na oprogramowanie w chmurze (CC). 
Zasoby mogą być obsługiwane na  "Witrynie  klienta **" przy pomocy  aplikacji, która jest własnością 
producenta  oraz częściowo obsługiwana przez „stronę trzecią **) ”.  W licencji należy uwzględnić 

możliwość  pobierania „obrazu” bez oznakowani logotypem licencjodawcy i ewentualna możliwość 

umieszczania logotypu  licencjobiorcy na pobranych obrazach. 

 

Poz. 2. (Część 2. ***) 

Licencja 3-letnia na oprogramowanie graficzne do tworzenia wzornictwa spersonalizowanych tapet na  

portalu internetowym (aplikacje wektorowe) z dostępem do zasobów  i limitem minimum 450  pobrań 

w okresie licencyjnym wzorów grafiki wektorowej . Oprogramowanie  umożliwia  automatyczne  

pobierania obrazów wysokiej rozdzielczości (grafiki wektorowej). Istnieje możliwość integracji przy 

pomocy klucza  (API). Istnieje możliwość wariantowania  wzornictwa wg wymaganych  zestawów 

kolorystycznych dla poszczególnych elementów każdego wzoru wektorowego z osobna.  Licencja 3-

letnia na oprogramowanie w chmurze. W licencji należy uwzględnić możliwość umieszczania logotypu 

licencjobiorcy na pobranych obrazach.   Zasoby mogą być obsługiwane na  "Witrynie  klienta *) " przy 

pomocy  aplikacji, która jest jego własnością  oraz jest częściowo obsługiwana przez „stronę trzecią **) 

”.  

*** ) Dozwolone dostawy częściowe  

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego, zawarte są na stronie internetowej:  

http://velkom.pl/przetargi-2017/ 2018    Zapytanie ofertowe  nr 6-18 

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 : 

Poz. 1.   

Licencje 3 letnie  na kompletne oprogramowanie  komputerowe graficzne  Adobe Creative Cloud do 
obróbki, tworzenia obrazów ,ulepszania fotografii (format rastrowy) i aplikacji wektorowych  (m.in. 
Ps;Ai;Id;Tk i inne) w chmurze „CC” oraz Licencja na dostęp  i limit  minimum 7300 pobrań w okresie 
licencyjnym z zasobów  Adobestock.com na  pobór zdjęć i grafik do celów produkcyjnych Poz. 2. (część 2) 

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


 

 

oprogramowanie komputerowe graficzne – portal internetowy , integracja (API)  z  pobór wzornictwa 
przemysłowego  w formacie .pdf do produkcji spersonalizowanych tapet z portalu.  

Poz. 2.  

Licencja 3-letnia na oprogramowanie graficzne do tworzenia wzornictwa spersonalizowanych tapet na  
portalu internetowym (aplikacje wektorowe) z dostępem do zasobów  i limitem minimum 450  pobrań w 
okresie licencyjnym wzorów grafiki wektorowej . 

 
http://velkom.pl/przetargi-2017/ 2018    Zapytanie ofertowe  nr 6-18 

 

Kod CPV 

48200000-3 

Nazwa kodu CPV 

Pakiety oprogramowania dla sieci 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

termin składania ofert do  8-07--2018.  

Aktualny harmonogram postępowania konkursowego: 

Termin składania ofert: 8-07-2018.  

Otwarcie ofert nastąpi do dnia  11-07-2018  , w biurze VELKOM s.c. ul. Szmaragdowa 24a, 20-

570 Lublin.  

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi do 12-07-2018 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 

Właściciel oprogramowania, partnerstwo z właścicielem  oprogramowania , serwisowanie 

oprogramowania, 

Wiedza i doświadczenie 

Instruktorskie, eksperckie. 

Dodatkowe warunki 

Cena nie wyższa od ceny rynkowej 

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


 

 

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 

Według  warunków podanych w SIWZ 6-18 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 
Przybysławice 114A 

21-080 Garbów 

Polska 

Adres do korespondencji: 

Ul. Szmaragdowa 24a 

20-570 Lublin 

Polska 

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 

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


 

 

Inne źródła finansowania 

środki własne 

 


