
          Malbork, 03.07.2014r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

I. ZAMAWIAJĄCY: 

1. Dane identyfikacyjne:  
 

SO CHIC Alyosha Sakutov  
ul. 500-Lecia 98, 82-200 Malbork 
NIP: 579-216-96-73 
tel: +48 55 272 60 40, fax: +48 55 620 36 36  
e-mail: info@sochic.pl 
 

2. Przedmiot działalności:  
 
Firma So Chic Alyosha Sakutov jest wyłącznym dystrybutorem bielizny i akcesoriów bieliźnianych 
na polski rynek następujących marek: Panache, Trinny i Susannah oraz Damaris.  
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup klimatyzatora do serwerowni wraz z montażem.  
Pomieszczenie znajduje się w budynku wolno stojącym na II piętrze. Ściany zewnętrze wykonane 
z cegły, grubość ścian ok. 40cm.  
Serwerownia w kształcie prostokąta o wymiarach: długość 295cm, szerokość 180cm, wysokość 
3,15m. W pomieszczeniu znajduje się jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach 125x186 cm. 
Okno znajduje się od strony południowej, na ścianie o wymiarach 180 cm.  
Przedmiot zawieszony będzie na ścianie o długości 295 cm nad drzwiami wejściowymi do 
pomieszczenia.  

 

Parametry sprzętu: (równoważne lub lepsze) 

Wydajność jednostka wewnętrznej min. 2,5 / 3,2 kW 

Wydajność jednostki zewnętrznej min. 3,2 kW 

Rodzaj zasilania (V/Hz) 230/50 

Czujki spadku temperatury TAK 

Automatyczne utrzymanie stałej temperatury TAK 

Wymiary 

wysokość od 260 do 300 mm 

szerokość od 790 do 1000 mm 

głębokość od 198 do 220 mm 

 
Informacje dodatkowe: 
Projekt wsparty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, 
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 
 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

03.07.2014 – 10.07.2014 

mailto:info@sochic.pl


 
 
 
 

IV. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna zwierać: 
 Datę i miejsce sporządzenia 
 Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP oferenta 
 Datę ważności oferty 
 Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia oferty 
 Całkowity koszt przedmiotu wraz z jego montażem 

 
 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: info@sochic.pl  
 
 

V. PROCEDURA WYBORU OFERT: 
Kryteria wyboru ofert:  

 Cena – 70%; 
 Techniczne możliwości wykonania zlecenia – 15% 
 Parametry techniczne – 15% 

 
 
Ocena ofert nastąpi do dnia 11.07.2014r. 
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