ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 02/03/AZS/2014
8. POKOJE NOWOPOWSTAJĄCE:
8.1 Wyposażenie pokoi jednoosobowych (ilość 1 – wyposażenie podstawowe):
W skład wyposażenia pokoju jednoosobowego wchodzi: panel łóżka, łóżko o wymiarach
160x210, materace hotelowe średniotwardy i twardy, panel przedpokoju, szafka nocna, szafa
garderobiana, stolik, biurko z panelem przyściennym nad blatem wyposażonym w lustro, gniazda
wtyczkowe i gniazdo internetowe, krzesła-2 szt. z oparciem tekstylnym, lampki – szt. 3. minibar ,
sejf ,telewizor.
8.2 Wyposażenie pokoi dwuosobowych (ilość 8 – wyposażenie podstawowe):
W skład wyposażenia każdego pokoju dwuosobowego wchodzi: panel łóżka, łóżko o wymiarach
180x210, składające się z 2 segmentów, posiadające funkcję podziału na 2 niezależne miejsca
noclegowe, materace hotelowe średniotwardy i twardy dla każdego segmentu, panel
przedpokoju, 2 szafki nocne, szafa garderobiana, stolik, biurko z panelem przyściennym nad
blatem wyposażonym w lustro, gniazda wtyczkowe i gniazdo internetowe, krzesła-2 szt.
z oparciem tekstylnym , lampki – szt. 3. (jedna na biurko, 2 nocne), minibar, sejf, telewizor.
8.3 Wyposażenie pokoi trzyosobowych (ilość 4 – wyposażenie podstawowe):
W skład wyposażenia każdego pokoju trzyosobowego wchodzi: panel łóżka, łóżko o wymiarach
180x210, składające się z 2 segmentów, posiadające funkcję podziału na 2 niezależne miejsca
noclegowe materace hotelowe średniotwardy i twardy dla każdego segmentu, panel
przedpokoju, 3 szafki nocne, szafa garderobiana, stolik, biurko z panelem przyściennym nad
blatem wyposażonym w lustro, gniazda wtyczkowe i gniazdo internetowe, krzesła-2 szt.
z oparciem tekstylnym, lampki – szt. 3. minibar, sejf, telewizor.
8.4 Pozostałe wyposażenie dla każdego w/w pokoju:
 narzuta hotelowa na łóżko: satynowa, bawełniana lub żakardowa, pikowane
z wypełnieniem poliestrowym względnie zdobione haftami lub innymi aplikacjami
 poduszka, jasiek, kołdra (dla każdego miejsca noclegowego w pokoju): pikowane
pokryte tkaninami bawełnianymi lub elanobawełnianymi z możliwością prania
w wysokich temperaturach i suszenia w suszarkach
 pościel (komplet dla każdego miejsca noclegowego w pokoju): bawełniana
lub bawełniano - satynowa szyta na zakład 30cm
 firany - białe, akrylowe, o jednolitym drobnym deseniu, zasłony - satynowe,
bawełniane lub żakardowe w kolorze jednolitym ciemnym, karnisze – komplet
dla każdego okna w pokoju
 lampa stojąca
 bagażnik hotelowy
 pólka pod umywalką w łazienkach
 blat umywalkowy (dla umywalek podblatowych)
 lustro w łazience – kompozycja ze szkła naturalnego i ciemnego szkła chromowego
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 deska toaletowa – twarda wolnoopadająca
 suszarka do włosów. Kolor biały lub chrom z koncentratorem nadmuchu co najmniej
dwoma prędkościami pracy, wbudowanym czujnikiem temperatury zapobiegającym
przegrzaniu suszarki oraz przyciskiem bezpieczeństwa umożliwiającym pozostawienie
włączonej suszarki bez nadzoru: moc 1200-1400W
 pojemnik na mydło - kolor biały lub jasny kremowy
 kubek (2 na pokój) - kolor biały lub jasny kremowy
 hotelowy ręcznik kąpielowy, ręcznik do rąk – komplet dla każdej osoby w pokoju
 pojemnik na torebki higieniczne
 wieszak na ręczniki
 kosz na odpadki
 półka w kabinie prysznicowej
 wieszak na drzwi
 wieszak na papier
 szczotka toaletowa mocowana do ściany koło ustępu
Dodatkowo dla każdego z w/w pokoju trzyosobowego: sofa rozkładana, tapicerowana,
z podłokietnikami na brzegach w wersji złożonej 2 – osobowa, rozłożona do spania
dla 1 osoby, wymiary sofy rozłożonej: 120x200 (bez oparcia i bez podłokietników)
9. POKOJE ISTNIEJĄCE MODERNIZOWANE:
 Wyposażenie pokoi jednoosobowych:
W skład wyposażenia każdego pokoju jednoosobowego wchodzi: panel łóżka, łóżko o wymiarach
160x210, materace hotelowe średniotwardy i twardy, panel przedpokoju, szafka nocna, szafa
garderobiana, stolik, biurko z panelem przyściennym nad blatem wyposażonym w lustro, gniazda
wtyczkowe i gniazdo internetowe, lampki – szt. 3. minibar, sejf ,telewizor.
 Wyposażenie pokoi dwuosobowych:
W skład wyposażenia każdego pokoju dwuosobowego wchodzi: panel łóżka, łóżko o wymiarach
180x210 składające się z 2 segmentów, posiadające funkcję podziału na 2 niezależne miejsca
noclegowe, materace hotelowe średniotwardy i twardy dla każdego segmentu, panel
przedpokoju, 2 szafki nocne, szafa garderobiana, stolik, biurko z panelem przyściennym nad
blatem wyposażonym w lustro, gniazda wtyczkowe i gniazdo internetowe, lampki – szt. 3.
minibar, sejf, telewizor.
 Wyposażenie pokoi trzyosobowych:
W skład wyposażenia każdego pokoju trzyosobowego wchodzi: panel łóżka, łóżko o wymiarach
180x210 składające się z 2 segmentów, posiadające funkcję podziału na 2 niezależne miejsca
noclegowe, materace hotelowe średniotwardy i twardy dla każdego segmentu, panel
przedpokoju, 3 szafki nocne, szafa garderobiana, stolik, biurko z panelem przyściennym nad
blatem wyposażonym w lustro, gniazda wtyczkowe i gniazdo internetowe , lampki – szt. 3.
minibar, sejf, telewizor, sofa rozkładana, tapicerowana, z podłokietnikami na brzegach w wersji
złożonej 2 – osobowa, rozłożona do spania dla 1 osoby, wymiary sofy rozłożonej: 120x200 (bez
oparcia i bez podłokietników).
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Pozostałe wyposażenie dla każdego w/w pokoju:
 narzuta hotelowa na łóżko: satynowa, bawełniana lub żakardowa, pikowane
z wypełnieniem poliestrowym względnie zdobione haftami lub innymi aplikacjami
 poduszka, jasiek, kołdra (dla każdego miejsca noclegowego w pokoju): pikowane pokryte
tkaninami bawełnianymi lub elanobawełnianymi z możliwością prania w wysokich
temperaturach i suszenia w suszarkach
 pościel (komplet dla każdego miejsca noclegowego w pokoju): bawełniana lub
bawełniano - satynowa szyta na zakład 30cm
 firany - białe, akrylowe, o jednolitym drobnym deseniu, zasłony - satynowe, bawełniane
lub żakardowe w kolorze jednolitym ciemnym, karnisze – komplet dla każdego okna
w pokoju
 lampa stojąca
 bagażnik hotelowy
 pólka pod umywalką w łazienkach
 blat umywalkowy (dla umywalek podblatowych)
 lustro w łazience kompozycja ze szkła naturalnego i ciemnego szkła chromowego
 deska toaletowa – twarda wolnoopadająca
 suszarka do włosów. Kolor biały lub chrom z koncentratorem nadmuchu co najmniej
dwoma prędkościami pracy, wbudowanym czujnikiem temperatury zapobiegającym
przegrzaniu suszarki oraz przyciskiem bezpieczeństwa umożliwiającym pozostawienie
włączonej suszarki bez nadzoru: moc 1200-1400W
 pojemnik na mydło - kolor biały lub jasny kremowy
 kubek (2 na pokój) - kolor biały lub jasny kremowy
 hotelowy ręcznik kąpielowy, ręcznik do rąk – komplet dla każdej osoby w pokoju
 pojemnik na torebki higieniczne
 wieszak na ręczniki
 kosz na odpadki
 półka w kabinie prysznicowej
 wieszak na drzwi
 wieszak na papier
 szczotka toaletowa mocowana do ściany koło ustępu
Ponadto Wykonawca dostarczy: krzesła z oparciem tekstylnym – 30 sztuk, fotele kubełkowe
z profilowanym, tapicerowanym oparciem i podłokietnikami – 56 sztuk.
Charakterystyka minibarów: pojemność wnętrza 40l, drzwi zamienne lewe lub prawe
o bezgłośnej i bezwibracyjnej pracy z płynną regulacją temperatury zasilanie 230V/50Hz
moc < 60W klasa klimatyczna N, minibar zamykany w szafce
Charakterystyka sejfów hotelowych: cyfrowy z opcjami awaryjnego otwierania oraz funkcją
kontroli dostępu i możliwość odczytu ostatnio wykonanych operacji, wnętrze wyłożone okładziną
ochronną, grubość blachy 2 mm (panel 5mm) wymiary zewnętrzne (H/W/D) 250/450/365mm.
Charakterystyka telewizorów: telewizor hotelowy ,,32” przekątna 32, ekran 16x9 z zegarem
wbudowanym w przednią część obudowy a także regulacją podświetlenia matrycy,
przystosowany do systemu płatnej telewizji hotelowej i wgrania planszy powitalnej. Jeden
z dostarczonych telewizorów o przekątnej ,,42”, pozostałe wymogi jak dla telewizora ,,32”.
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Pokoje zmodernizowane i wyposażone w obiekcie istniejącym, które nie podlegają wycenie:
11 pokoi (w tym 1 apartament i 10 pokoi dwuosobowych).
Powyższe pokoje stanowią wzorzec dla standardu wyposażenia pokoi pozostałych –
nowopowstających oraz modernizowanych.
Na poniższych rysunkach obrazowo
przedstawiono wizualizację standardu pokoi. Przed dokonaniem zakupu wyposażenia
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu celem akceptacji
poszczególnych jego elementów. Wykonawca nie dokona zakupu wyposażenia bez jego
uprzedniej akceptacji. Wszystkie elementy wyposażenia przeznaczone być muszą do
stosowania w obiektach hotelowych.
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10. WYPOSAŻENIE DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO
 lada recepcyjna: 1 sztuka: blat kamienny lub z konglomeratu żywicznego imitującego
kamień w kolorze popielatym jasnym, położonym na pionowej konstrukcji z płyty
meblowej wiórowej twardej laminowanej 18 mm i brzegami okleinowanymi taśmą PCV
2mm.
 regał recepcyjny: 1 sztuka: otwarty, typowy lub do indywidualnego wykonania z płyty
meblowej wiórowej twardej laminowanej 18mm i brzegami okleinowanymi taśmą PCV
2mm.
 Krzesło: 2 sztuki - ergonomiczne, obrotowe o regulowanej wysokości siedziska
i podokienników
 Krzesło dla gościa: 10 sztuk: tapicerowane, bez podłokietników
 sofa: 2 sztuki: 3-osobowe, tapicerowana, z podłokietnikami na brzegach
 stanowisko z tabletami: 6 sztuk: stylowo spójne z meblami recepcji z szafką zamykaną
pod blatem, wymiary ok. 45x40cm z blatem 50x45, wys. 110cm, tablet antykradzieżowo
mocowany do blatu
 Biurko: 1 sztuka: typowe z płyty meblowej wiórowej twardej laminowanej 18mm
i brzegami okleinowanymi taśmą PCV 2mm
 regał: 1 sztuka: Częściowo zamykany z płyty meblowej wiórowej twardej laminowanej
18mm i brzegami okleinowanymi taśmą PCV 2mm
 regał : 2 sztuki: typowy metalowy z półkami o nośności min. 60kg lakierowany w kolorze
popielatym jasnym, wymiary:115x60cm, h=180cm
 fotel: 6 sztuk: z profilowanym tapicerowanym oparciem i podłokietnikami.
11. WYPOSAŻENIE ORANŻERII:
 wiklinowe stoły – 10 sztuk
 wiklinowe krzesła – 40 sztuk
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12. SPRZĘT KOMPUTEROWY:
 8 sztuk komputerów stacjonarnych/notebooki. Stacjonarny zestaw komputerowy (skład
min.): procesor dwurdzeniowy z pamięcią podręczną (drugiego poziomu L2)
4 MB, z dyskiem twardym min. 200 GB oraz pamięcią min. RAM DDR2 2048 MB.
Komputer wyposażony będzie również w zewnętrzną kartę graficzną ( min. 1024 MB),
karty WiFi. Monitor LCD z matrycą wyprodukowaną według technologii amorficznego
krzemu. Komputery będą skonfigurowane.
 8 szt. UPS,
 6 drukarek, 4 drukarki fiskalne, 3 szt. terminali wraz z drukarkami bonowymi oraz do
rachunków - po 3 szt.
Charakterystyka sprzętu:









wielkość monitorów min. 18” panoramiczny ekran (16:9)/HD (1366x768)
podświetlany
system operacyjny: kompatybilnym z istniejącym u Użytkownika systemem oraz
pakietem biurowym zawierającym co najmniej: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu,
program poczty elektronicznej)
wymagana moc UPS dwukrotnie większa od mocy zasilacza jednostki centralnej
wydruk A4, drukarka laserowa, monochromatyczna, drukarka sieciowa
standard 802.11n
dla dysków do komputerów stacjonarnych: minimalna pojemność: 320GB, prędkość
obrotowa: 7200 obr./min., pamięć cache: 64 MB lub więcej, technologia HDD. Dla
dysków do komputerów przenośnych: minimalna pojemność: 200GB, prędkość
obrotowa: 5900obr./min.,
pamięć cache: 32 MB lub więcej, technologia HDD.

Należy dostarczyć 4 sztuki komputerów stacjonarnych oraz 4 sztuki notebooków.
Wymagane parametry dla notebooków:
system operacyjny: kompatybilnym
z istniejącym u Użytkownika systemem oraz pakietem biurowym zawierającym
co najmniej: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program poczty elektronicznej),
procesor: dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, pamięć cache min. 4M, pamięć
RAM: min. 4GB.
13. OPROGRAMOWANIE (do obsługi hotelu):
 zadanie programu: pomoc w zarządzaniu bazą danych klientów, pracowników oraz usług.
Program wyposażony będzie w:
• moduł hotelowej rezerwacji klientów,
• moduł recepcji,
• moduł restauracji,
• moduł gastronomi,
• moduł finansowy niezbędny do: m.in. wystawiania faktur VAT, ewidencji rachunków,
przeprowadzania
analizy
wyników
finansowych,
umożliwiający
lokalnemu
administratorowi sprawowanie kontroli nad bazą danych programu,
 program zostanie zainstalowany na zakupionym sprzęcie komputerowym.
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