
 

 
 

 Załącznik nr 1 do SIWZ 6-18 
 

Opis ogólny  projektowanego systemu 
Wielojęzyczny informatyczny system internetowy marketingowo – transakcyjny o oddziaływaniu 
międzynarodowym. System jest zarządzany w dwóch poziomach tj. w poziomie sklepu 
partnerskiego oraz w poziomie producenta spersonalizowanych produktów w dziedzinie dekoracji 
wnętrz.  
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. Będzie mógł to 
zrobić samodzielnie. Wreszcie będzie mógł złożyć zamówienie które za pośrednictwem sklepu 
partnerskiego trafi do producenta przez internet.  Zamówienie trafi do modułu administracyjnego 
sklepu a następnie po jego weryfikacji, po ewentualnym dokonaniu zapłaty oraz zatwierdzeniu pojawi 
się natychmiast w module administracyjnym u producenta (Velkom) .  
Dzięki setkom (tysiącom) dedykowanych przez producenta dla partnerskich sklepów portali 
internetowych, producent zapewni sobie ciągłość produkcji i nieograniczone możliwości rozszerzenia 
grona partnerów handlowych. W ramach portalowego internetowego systemu skupiona będzie 
współpraca wielu podmiotów wpływających na jakość ofert w systemie marketingowo-transakcyjnym 
tapetomat.com . Podmiotami tymi będą:  
1. Projektanci wzorów przemysłowych , artyści sztuk pięknych, graficy, fotograficy, studenci uczelni 
ART., graficy zatrudnieni przez producenta i finalni odbiorcy którzy przekażą do producenta własne 
projekty,  

2.  właściciele sklepów stacjonarnych którzy otrzymają swoje portale dedykowane do 
administrowania,  
3.  projektanci wnętrz, wykonawcy robót wykończeniowych, inwestorzy , producent i przede 
wszystkim klienci finalni (indywidualni konsumenci).  

4.  Do współpracy włączone  zostaną  portale  np. bank zdjęć adobestock.com , bank wzorów tapet  
„patterndesign.com  

 
Opis ogólny  Przedmiotu zapytania ofertowego  : 

Przedmiotem zapytania jest zakupienie licencji na oprogramowanie „w chmurze” wg poniższego 
opisu w podziale na dwie części które mogą być oferowane oddzielnie na każdą część : 
 

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. 

Część 2. Licencj 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 **) ”.  
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                 Data i Podpis oferenta 


