
 

NR SPRAWY: CWR.263.3.2019   Załącznik nr 1 

 

.................................., dnia ....................... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry  

wypoczynku letniego organizowanego przez  

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2019 roku” 

Ja/My, niżej podpisani, działając  imieniu i na rzecz1:  

Nazwa Wykonawcy: 
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................  

…………………………………………. 

Siedziba Wykonawcy: 

...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................  

Dane identyfikacyjne (np. NIP/PESEL/REGON/KRS):  

Adres korespondencyjny Wykonawcy: 

...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………...................................... 
 
e-mail: ……….…………..…..  
 
Zestawienie pozostałych wykonawców w konsorcjum2 

Lp.  WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) – 
NAZWA FIRMY 

Dane identyfikacyjne – adres, 
nr dokumentu rejestrowego 
np. NIP, REGON 

   

   

 

                                                           
1 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, w pozycji „nazwa Wykonawcy” należy wpisać nazwę konsorcjum i nazwę „lidera” 

(wykonawcy ustanowionego jako pełnomocnika), w pozostałych pozycjach dot. siedziby, adresu i danych kontaktowych – dane 

pełnomocnika konsorcjum; 
2 Wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) - należy wypełnić zestawienie wskazując pełne nazwy wykonawców i 

ich adresy.  



 
1. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

2. OFERUJEM/Y wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

a. Cena netto: ……………………. zł (słownie: ………………………) 

(tj. iloczyn maksymalnej ilości uczestników przyjętej w SIWZ i ceny pobytu jednego uczestnika 

brutto), 

przy tym: 

i. Cena netto za pobyt jednego uczestnika wynosi:…………………….. zł (słownie: 

………………….), i zawiera w sobie: 

ii. dzienną stawkę żywieniową dla jednego uczestnika wynoszącą: …………. zł (słownie 

…………..) 

b. Podatek VAT (… %): ………………………………. zł 

c. Cena brutto: …………………. zł (słownie:. ………………………) 

(tj. koszt stanowiący iloczyn ilości uczestników i kosztu pobytu jednego uczestnika brutto), 

w tym: 

i. Cena brutto za pobyt jednego uczestnika wynosi: …………………… zł (słownie: 

…………………), i zawiera w sobie: 

ii. dzienną stawkę żywieniową dla jednego uczestnika wynoszącą: …………. zł (słownie 

…………..) 

 

Pod pojęciem „uczestnika” należy rozumieć uczestnika wypoczynku oraz kadrę wypoczynku. 
 
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu 
Zamówienia.  

 
3. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

wyjaśnieniami do niej oraz jej modyfikacjami, wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnoszę/ nie wnosimy do 
nich żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty, deklarujemy realizację zamówienia 
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, w terminie zakreślonym 
niniejszą SIWZ. Deklarujemy, że w cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i 
prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia.  
 

4. JEDNOCZEŚNIE oświadczam/y, że Zamówienie wykonam/y w następującym terminie3: 

….. . 07.2018 r. - …. . 07.2018 r. 

5. STOSOWNIE do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczam/y, że wybór naszej oferty  

 

                                                           
3 W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni w formularzu ofertowym punktu dotyczącego zaoferowanego terminu wykonani zamówienia 

lub zaoferuje termin nie spełniający wymogów postawionych w pkt. 2.2 TOMu I – IDW, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna 
z SIWZ. 



 
□  nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 
177, poz. 1054, z późn. zm.) 
 

□  będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 
177, poz. 1054, z późn. zm.), 
 
jednocześnie wskazujemy:  
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania 
…………………………………………………………………….….…………. 
 …………………………………………………………………………………… 
 wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku……………………………………. 
 

* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje 
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 
11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy 
obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy). 
 

6. DEKLARUJE/MY w ofercie w zakresie kryterium „Dodatkowego wyposażenia ośrodka”:  

Lp. Element wyposażenia WYBÓR4 

1 Plac zabaw wyposażony w atestowane urządzenia  

3 Stół bilardowy  

4 Piłkarzyki duże stojące  

5 Stół do tenisa stołowego  

 

7. DEKLARUJE/MY w ofercie w zakresie kryterium „Dodatkowych atrakcji”: 

 

Lp. Nazwa atrakcji WYBÓR5 

1 Zorganizowanie 3 dyskotek z DJ-em (osobą prowadzącą zabawę)  

2 Zorganizowanie ogniska/grilla z kiełbaskami  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą 

łączną ilość punktów. 

8. ZOBOWIĄZUJE/MY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy. 

                                                           
4 Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie informacji, tj. nie postawi znaku „X” przy danym elemencie dodatkowego wyposażenia ośrodka w 

tabeli, otrzyma 0 pkt za ten element w kryterium Dodatkowe wyposażenie ośrodka. 

   W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego pola w tabeli, otrzyma 0 pkt w kryterium Dodatkowe wyposażenie ośrodka. 
5 Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie informacji, tj. nie postawi znaku „X” przy danym elemencie dodatkowego wyposażenia ośrodka w 

tabeli, otrzyma 0 pkt za ten element w kryterium Dodatkowe atrakcje. 

   W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego pola w tabeli, otrzyma 0 pkt w kryterium Dodatkowe atrakcje. 



 
9. AKCEPTUJE/MY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

3. ŻADNA z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /ZASTRZEGAM/Y, że informacje i dokumenty 
zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................   do nr ......................... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postepowania*.6 

*Niepotrzebne skreślić 

11. UWAŻAM/Y SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.    

12. OŚWIADCZAM/Y7, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy 
podwykonawcom*.       Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.: 

      * Niepotrzebne skreślić 

Lp. Nazwa części zamówienia (zakres dostawy, który 
Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji 

podwykonawcy) 

Nazwa podwykonawcy 
(dane: adres, nazwa, 

NIP/PESEL….) 

1   

2   

 

13. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. Oświadczam/y, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą/nie dotyczy* (*niepotrzebne 
skreślić). 

15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 

__________________________________________________________________________________ 
nr faks ___________________  
nr tel. ___________________ 
e-mail ___________________ 
 

                                                           
6 Wykonawca załączy niniejsze tylko jeśli któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykaże, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
Ustawy Pzp.  

7 W przypadku braku przekreślenia niepotrzebnego oświadczenia lub zapisy będą nieczytelne i nie zostanie wypełnione tabelaryczne 
zestawienie podwykonawców, Zamawiający przyjmie, że zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę samodzielnie i nie 
zamierza powierzyć realizacji części zamówienia do realizacji podwykonawcom. 



 
16. ZGODNIE Z ART. 26 UST. 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wskazuję bezpłatne  

i ogólnodostępne bazy danych, w szczególności rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), z których Zamawiający może 
samodzielnie pobrać/uzyskać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wskazanych w pkt. 4.1 
TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców): 

1) http://www……………………………… 

2) http://www…………………………….. 

17. OFERTĘ niniejszą składam/y na ______ stronach. 

______________________dnia _______roku 

18. OŚWIADCZAM/Y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO8 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu9. 
 

19. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) …………………………………………………………. – str. …. 

2) ............................................................. – str. …. 

 

 

 

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

  

 

                                                           
8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

9 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



 
NR SPRAWY: CWR.263.3.2019 

Załącznik nr 2 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

.................................., dnia ....................... 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

Ja, niżej podpisany,  

 

(Imię i nazwisko) 

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy: 

 

 

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego 

przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2019 r.” 

niniejszym oświadczam, iż:  

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy Pzp (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 24 

ust. 5 pkt. 1 i 2 Ustawy Pzp.* 

 

2. Wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………… …………………… ………………, 

stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia .* 

 



 
3. Następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od pomiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.** 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 
 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Wypełnić tylko w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 



 
NR SPRAWY: CWR.263.3.2019 

Załącznik nr 3 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

e-mail:………………………………………… 

.................................., dnia ....................... 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 

Ja, niżej podpisany,  

 

(Imię i nazwisko) 

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy: 

 

 

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego 

przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2019 r.” 

niniejszym oświadczam, iż:  

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Tomie I SIWZ - 

Instrukcji dla Wykonawców.* 

 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Tomie I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców, polegam na zasobach 

następujących podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………….., 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………. .* 

 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
  



 
  

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 
* Niepotrzebne skreślić. 



 
 

NR SPRAWY: CWR.263.3.2019             Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

e-mail:………………………………………… 

Wykaz usług 

LP. 

Opis wykonanych usług 

(opis usług stosownie 

do wymaganego w 

treści SIWZ warunku 

udziału w 

postępowaniu) 

Wartość brutto 

wykonanego zamówienia 

w zł 

 

 

Ilość osób, dla których 

zapewniano 

zakwaterowanie  

i wyżywienie  

(stosownie do warunku 

udziału wymaganego w 

SIWZ) 

 

 

Podmiot na rzecz którego wykonano usługi 

(nazwa i adres) 

Data wykonania 

Od m/rrrr do m/rrrr 

 

1. 

 

 
…………… 

min. 200 000,00 zł 

 
…………… 

min. 200 osób 

 
 

1. Do wykazu należy  załączyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 



 
   

   

 



 
NR SPRAWY: CWR.263.3.2019 

Załącznik nr 5 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

………………………………………., dnia……………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 

___________________________________________________________________________ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego 

przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2019 r.” 

 
niniejszym oświadczam/y: 
 
- że nie należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, 

z innym wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu*. 
 
- że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, co 

podmioty wymienione poniżej – które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (należy podać nazwy oraz adresy siedzib)*/**: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

   

   

 
 
 



 
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia** 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

* Niepotrzebne skreślić. 
 
**Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
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 Lp. 
   

Wymagania dla Hotelu **  
   

Kategorie 

** 

1 2 6 

    I . Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia 

2 
Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym 
napływem powietrza z zewnątrz 

o 

7 
Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię 
dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie 
terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości 

o 

8 
    

1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gości o 

3) Hotele poza zwartą zabudową miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub 
miejsca postojowego 

o 

 
II. Instalacje i urządzenia techniczne 

 

9 
    

W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i 
wielofunkcyjne: 

 

3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna  
– nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie 

dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań 
Spełnienie wymagań potwierdza się następującymi dokumentami: ostateczną decyzją o 
pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł 
sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a 
w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które 
utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą 
bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego 

o 

10 
   

W części pobytowej - j.m.:  

2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna  
- nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie 

dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań 
Spełnienie wymagań potwierdza się następującymi dokumentami: ostateczną decyzją o 
pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł 
sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a 
w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które 
utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą 
bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego 

o 

11 

Wentylacja mechaniczna wyciągowa w w.h.s. 
Dla kategorii ** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zaopatrzeniu 
w ciepłą wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych przekraczającej 
6,5 m3 

o 

12 Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanej o 

13 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę o 

14 Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń o 

15 
Telefon i faks dostępny dla gości w recepcji - w przypadku wyposażenia 
recepcji w faks 

o 

16 
Dostęp do internetu w jednostkach mieszkalnych lub na odrębnych 
stanowiskach 

o 

17 Instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych i telewizyjnych o 
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18 
      

Dźwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach:  

5) powyżej 4 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości o 

19 
Oddzielny dźwig towarowo-osobowy, o ile wymagany jest dźwig osobowy 
Nie dotyczy hoteli/moteli **** posiadających do 50 j.m. 

o 

 
III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości 

obiektu 
 

21 
   

Hall recepcyjny wielofunkcyjny:  

1) w obiektach do 50 j.m. 
- o powierzchni minimum (w m2) 

20 

2) w obiektach powyżej 50 j.m. 
- o powierzchni dodatkowej (w m2) dla każdej j.m. powyżej 50 j.m. 

0,2 

22 
         

Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej 
Wyposażenie minimum: 

 

1) umywalki z blatem lub półką o 

2) lustro nad każdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniem o 

3) dozownik z płynnym mydłem o 

4) pojemnik na papier i odpady o 

5) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku o 

6) wieszaki ścienne, również w kabinach WC o 

7) WC o 

8) pisuar w WC męskim, gdy są WC oddzielne dla kobiet i mężczyzn o 

 
IV. Część mieszkalna 

 

23 
       

Powierzchnia mieszkalna pokoju w m2 (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., 
przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.): 

 

1) pokój 1-osobowy 9 

2) pokój 2-osobowy 12 

3) pokój 3-osobowy 15 

4) pokój 4-osobowy 18 

5) pokój większy niż 4-osobow 
- powierzchnia pokoju 4-osobowego plus dodatkowo w m2 na każdą następną 
osobę 

4,5 

  
 
1. Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 
   

26 
             

Zestaw wyposażenia meblowego 
- w obiektach *** - ***** - jednolity komplet, 
- w obiektach * i ** dopuszcza się meble wielofunkcyjne, z wyjątkiem łóżek: 
 

 

1) łóżko jednoosobowe o wymiarach co najmniej 90 x 200 cm o 

2) łóżko dwuosobowe o wymiarach co najmniej 140 x 200 cm o 

3) nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania o 

4) szafa lub wnęka garderobiana, co najmniej trzy wieszaki na osobę o 

5) biurko lub stół o 

6) bagażnik o 

7a) krzesło jedno na pokój o 
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b) krzesło lub inny mebel do siedzenia (jedno miejsce na osobę, lecz nie mniej 
niż dwa na pokój) 

o 

10) lustro o 

11) wieszak ścienny na wierzchnią odzież o 

27 
      

Oświetlenie i gniazdka elektryczne:  

1) lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w 
pozycji leżącej 

o 

2) lampa oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko) o 

3) oświetlenie ogólne o 

5) dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego o 

28 
                

Wyposażenie uzupełniające każdej j.m.:   

2) instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych o 

4) wykładzina dywanowa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich 
łóżkach 

o 

5) firany, żaluzje lub rolety przepuszczające światło o 

Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne  

6) zasłony, rolety lub żaluzje okienne zaciemniające o 

Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne  

7) materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa gości (również w języku 
angielskim) oraz usług hotelu/motelu 

o 

9) popielniczka w j.m. w przypadku, gdy przedsiębiorca wyznaczy daną j.m. 
jako j.m. dla palących (brzmienie ustalone w Dz.U. z 2013 roku poz. 1113)  

o 

12) kosz na śmieci co najmniej trudno zapalny w pokojach bez w.h.s. o 

16) szklanki lub inne naczynia do picia w ilości odpowiadającej liczbie osób w 
pokoju 

o 

  

 
2. Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy 
jednostkach mieszkalnych 
   

29 Wyposażenie podstawowe:  

  1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa o 

  2) umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem o 

  3) WC o 

30 
                 

Wyposażenie uzupełniające:  

1) osłona wanny lub natrysku o 

3) mydelniczka, papiernica, wieszaki ścienne, wieszaki na ręczniki, uchwyty 
przy wannie i natrysku 

o 

4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem o 

5) gniazdko elektryczne z osłoną o 

8) pojemnik na śmieci co najmniej trudno zapalny o 

10) zestaw minimum dla jednej osoby:  

a) mydełko toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem o 

b) ręcznik o 

e) szklanka lub kubeczek jednorazowy o 

f) torba higieniczna o 

31 
Procent pokoi z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  
W obiektach nowo budowanych - 100% bez względu na kategorię obiektu 

50 
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  1) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na jedno urządzenie:  

  a) umywalka z blatem lub półką 5 

  b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskowa 10 

  
c) WC z umywalkami (co najmniej jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla 
mężczyzn) 

15 

  2) wyposażenie dodatkowe:  

  a) lustro o 

  b) dozownik z płynnym mydłem o 

  c) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku o 

  d) pojemnik co najmniej trudno zapalny na papier i odpady o 

  e) wieszaki ścienne o 

  
V. Oferta usług podstawowych i uzupełniających 

  

34 
Zapewnienie gościom sprzedaży gorących napojów przez całą dobę; 
dopuszcza się zamiennie sprzedaż z automatów i sprzedaż w recepcji lub 
dostępność kawy i herbaty w pokojach 

o 

35 Budzenie o 

38 
Przechowywanie bagażu gości, także przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju, a 
także przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości - czynne 
całą dobę 

o 

40 
Akceptacja kart płatniczych 
Dla hoteli/moteli * i ** obowiązek akceptacji kart płatniczych powstaje w 
obiektach posiadających powyżej 50 j.m. 

o 

43 
Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, możliwość skorzystania z 
apteczki i przywołania pomocy medycznej; personel recepcji przeszkolony w 
pomocy przedlekarskiej 

o 

44 
    

Usługi gastronomiczne:  

2) aperitif-bar lub bar kawowy o 

3) podawanie śniadań o 

48 
Możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym 
Nie dotyczy obiektów posiadających możliwość odbioru programów 
telewizyjnych we wszystkich j.m. 

o 

49 Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzieży gości o 

50 
   

Zmiana pościeli i ręczników: 

2) co trzy dni lub na życzenie gości o 

51 Sprzątanie j.m. codziennie lub na życzenie gościa o 

 

o - wymaganie obowiązuje  

j. m. - jednostka mieszkalna  

w. h. s. - węzeł higieniczno-sanitarny 

 


