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Zał. Nr 4 do Instrukcji 
WYMAGANIA CO DO WYPOSA ŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM 

USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA OBIEKTU 
 

l.p. WYMAGANIA* TAK NIE NIE 
DOTYCZY  

1. 

Obiekt oraz teren (gdzie ma być 
zorganizowany wypoczynek), muszą 
spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, 
ochrony przeciwpożarowej, warunków 
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony 
środowiska określone przepisami o ochronie 
przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i ochronie środowiska, w 
szczególny sposób należy zadbać o 
bezpieczne i higieniczne warunki dla 
uczestników, w oparciu o obowiązujące w 
tym zakresie przepisy 

   

2. 

Zapewnienie uczestnikom zakwaterowania w 
pensjonacie/ośrodku wypoczynkowym 
dysponującym odpowiednią ilością pokoi 
dwu- i  czteroosobowych oraz 
jednoosobowych dla kadry. 

   

3. 

Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 
(natrysk, umywalka, WC), bieżąca ciepła 
woda przez całą dobę, stały dostęp do 
papieru toaletowego. 

   

4. 

 Wyposażenie pokoi: łóżka z pościelą, szafka 
ubraniowa oraz wieszaki umożliwiające 
rozpakowanie bagażu przez każdego 
uczestnika (stosownie do ich liczby). 
 

   

5. Pokoje i łazienki muszą być utrzymane w 
czystości, bez wilgoci i zagrzybienia. 

   

6. Oświetlenie dostosowane do charakteru 
pomieszczeń 

   

7. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w 
pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe. 

   

8. Dostęp do Internetu na terenie ośrodka,     

9. 

Ośrodek przystosowany do przyjęcia osób 
niepełnosprawnych, musi dysponować  min. 
1 pokojem przeznaczonymi dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich 

   

10.
1 sala do prowadzenia zajęć teoretycznych z 
osobami niepełnosprawnymi i ich 

   



  Lider projektu                                                                                                                Partner projektu  
 

                                                                                           
Nr sprawy: PCPR.272.2.2017             

 

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

opiekunami oraz 1 sala do prowadzenia 
zajęć/ćwiczeń rehabilitacyjnych 

11.
Ośrodek posiada miejsce umożliwiające 
aktywny wypoczynek dzieciom 

   

12.
Bezpłatny parking dla autokarów na terenie 
ośrodka.  

   

15. 
Miejsce przeznaczone do spożywania 
posiłków – stołówka/restauracja 

   

 
 
 
 
..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- 
podpis pełnomocnika wykonawców) 

 


