
Załącznik nr 6 do ogłoszenia  

 

 

........................................          ....................., dnia .......................……… r. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 
Nr postępowania: ZP/323/055/U/20 

 

INFORMACJA O OFEROWANYCH USŁUGACH 

potwierdzająca spełnianie wymagan określonych przez Zamawiającego 

OPIS TAK NIE 

hotel o standardzie zaszeregowania: minimum trzygwiazdkowy   

hotel posiadający w systemie Booking.com aktualną opinię powyżej (8,7)   

jeden obiekt hotelowy Wykonawcy, w którym będą realizowane: usługa 
hotelowa, restauracyjna oraz konferencyjna położony w odległości nie 
większej niż 10 km od siedziby PG m liczona w linii prostej przez „Narzędzie 
do pomiaru odległości” na portalu Mapy Google (http://maps.google.pl). 

  

odległość od budynku hotelu do brzegu morza nie może być większa niż 200 
m liczona w linii prostej przez „Narzędzie do pomiaru odległości” na portalu 
Mapy Google (http://maps.google.pl) 

  

hotel o liczbie pokoi min 40 umożliwiający jednoczesny nocleg grupy 
powyżej 70 osób w osobnych łóżkach 

  

hotel posiadający restaurację mieszczącą do 70 osób siedzących w jednej 
sali 

  

hotel posiadający min. 2 sale konferencyjne z możliwością prowadzenia 
konferencji/spotkań/szkoleń w sali konferencyjnej do 24 osób oraz w sali 
konferencyjnej do 90 osób. Jedna z sal umożliwiająca spotkanie z udziałem 
do 90 osób w układzie teatralnym;  

  

hotel posiadający oddzielne wejście dla gości, wydzieloną drogę bagażu 
gościa, zabezpieczenia przeciwpożarowe; 

  

hotel zapewniający gościom hotelowym parking dla mim. 20 samochodów 
osobowych, gwarantujący bezpieczeństwo samochodów, położony 
bezpośrednio przy hotelu 

  

hotel zapewniający recepcję czynną całą dobę   

hotel wyposażony w windy osobowe dostosowane również dla osób 
niepełnosprawnych w przypadku pokoi znajdujących się na piętrach 

  

gwarantowana rezerwacja ważna również po godz. 18.00 w dniu przyjazdu 
gości; 

  

hotel gwarantujący gościom bezpłatny dostęp do WIFI na terenie całego 
hotelu (części wspólne, pokoje, sale konferencyjne, restauracja) o 
przepustowości min. 10 Mbps, 

  

hotel posiadający przylegający do obiektu teren zewnętrzny umożliwiający 
organizację funkcji gastronomicznej dla grupy powyżej 50 osób. Teren ten 
musi mieć zadaszone wszystkie miejsca siedzące – np. namiot, parasole 
ogrodowe, wiata. 

  

oferowany hotel jest położony w miejscowości posiadającej status 
uzdrowiska   



 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do podpisania) 

oferowany hotel został wybudowany (oddany do użytku) lub został w nim 
zakończony remont  nie później niż 5 lat przed upływem dnia składania ofert   

oferowany hotel posiada udogodnienia w zakresie: sauna min 2 rodzaje tj. 
sucha, mokra, infrared oraz sala fitness (min. 5 urządzeń i pow. min. 50 m2)   


