
 

 
Ogłoszenie przetargu nr 1-10-2017 z dnia   9-10-2017 r. 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 20-10-2017 

Nazwa zamawiającego 

VELKOM WLKM KURCZUK s.c. 

Numer ogłoszenia 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe nr 1-10-2017 

 
Status ogłoszenia 

Aktualne 

Zapytanie ofertowe 

oprogramowania integrujące  ERP ComarchXL i system internetowy marketingowo-transakcyjny 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta może zostać złożona w formie zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu: 

W formie papierowej osobiście w biurze  Zarządu 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 „PLATFORMA B2B2C”   

Adres: VELKOM WLKM Kurczuk s.c. , ul. Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin 

 

Adres e-mail, do korespondencji :  

velkom@velkom.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Wincenty Kurczuk 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 605602623 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Obsługa komunikacji pomiędzy producentem a jego partnerami biznesowymi i klientami 

finalnymi. Rozwiązania informatyczne  obsługują następujące procesy : 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033990
mailto:Velkom@velkom.pl


 

1. Procesy wewnątrz firmowe w zakresie organizacji produkcji tapet, fototapet, farb itp. 

(Moduł Produkcja) 

2. Procesy związane z komunikacją e-mailową pomiędzy partnerami i klientami B2B2C 

(automatyczne w  zakresie: rozsyłania faktur, stanu rozliczeń, realizacji zamówień i 

informacji o ich statusach, statusach wysyłki produktów i towarów, rozsyłania newsletterów, 

wsparcie dla kampanii marketingowych,  itp.) (system e-mailingowy) 

3. Przesyłania informacji obowiązkowo wymagalnych  do Urzędu Skarbowego (pliki JPK) 

4. Przygotowanie systemu ERP Comarch XL (podniesienie wersji), BI, Icenter, WMS, do 

integracji z wieloportalowym, internetowym wielojęzycznym, systemem marketingowo-

transakcyjnym TAPETOMAT .  

5. współpraca w zakresie integracji systemu Tapetomat i procesów 1-4 z Wykonawcą systemu 

„Tapetomat”. . 

 

 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi IT 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubelskie  Powiat: lubelski  Miejscowość: Lublin 

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”. Integracja ERP Comarch XL z wykonywanym  na zamówienie 

dedykowany informatyczny wieloportalowy system marketingowo – transakcyjny „w 

chmurze”   

Przedmiot zamówienia 

Nazwa zamówienia: „oprogramowania stanowiącego uzupełnienie ERP ComarchXL do celów zarządzania 

produkcją,  e-mailingu  i inne prace programistyczne „ 

funkcjonalności zawarte w ogólnym opisie systemu i  w arkuszu funkcjonalności: 

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

 

Kod CPV 

48000000-5 

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


 

Nazwa kodu CPV 

oprogramowanie  

Harmonogram realizacji zamówienia 

termin składania ofert do 20-10-2017r.  

 

Aktualny harmonogram postępowania konkursowego: 

Termin składania ofert: 20-10-2017r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-10-2017r o godz. 10.00, w biurze VELKOM s.c. ul. 

Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin 

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi  23-10-2017r. 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w biurze VELKOM s.c. w 

Lublinie, ul. Szmaragdowa 24a o godz.  11.00  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 internetowej: http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Warunki dla oferentów : 

1. Termin wykonania usługi do 250 dni  po podpisaniu umowy 

2. Oferta dotyczy prac programistycznych testowanie działania, korekta błędów, instalacja na 

serwerze i uruchomienie, współpraca przy integracji z systemem Tapetomat, Switch Enfocus . 

3. Dostawa oprogramowania i wdrożenie obejmuje: 

a. wielotorową wymianę  informacji, w tym współpracę z portalami  e – usług (pełne 

działanie wszystkich elementów całego systemu zgodnie ze specyfikacją),  

4. Oferowane ceny należy podać w kwotach netto i brutto, 

5. Ofertę można złożyć tylko na całość, objętą z przetargiem, 

6. Należy podać termin, w jakich dostawca jest w stanie wykonać przedmiot zamówienia 

(skrócenie terminu jest dodatkowo punktowane), 

7. Należy podać termin ważności oferty dostawcy. 

8. Doświadczenie oferenta:  

a. wskazane jest doświadczenie w programowaniu aplikacji w obszarze PHP, HTM, Java 

Script i CSS. 

9. oferent ma status producenta własnego oprogramowania w obszarze: ERP, CRM, lub jest 

Partnerem Producenta.  

 

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


 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Ocena oferty wg warunków zawartych w SIWZ-8, 

 

Wykluczenia 

Nie spełnienie warunków niezbędnych dobrej oferty 

Zamawiający  

Nazwa 

VELKOM WLKM Kurczuk s.c. 

Adres 

20-570 Lublin 

Ul. Szmaragdowa 24a 

Numer telefonu 

81 5360232 ; 605602623 

Fax 

NIP 

7132691045 

Tytuł projektu 

Projekt dofinansowany środkami UE „ Innowacyjna technologia produkcji i dystrybucji 

cyfrowej materiałów do dekoracji ścian na skalę europejską „ 

Numer projektu 

RPLU.03.07.00-06-0007/16-00 

 


