
Załącznik nr 1- 

Specyfikacja obiektów oraz kontakty do dyrekcji obiektów na potrzeby wizji lokalnej obiektu. 

obiekt 

Food&Catering Services 
02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G  

kontakt do obiektu Weronika Koper -  Dyrektor Hotelu; 519 749 724  

liczba pokoi:  brak, kuchnia ceteringowa na parterze budynku 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług w m2 208,6 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja pomieszczenie kuchenne 

dezynfekcja pomieszczenie kuchenne 

deratyzacja pomieszczenie kuchenne 

ozonowanie pomieszczenie kuchenne 

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

TAK 

uwagi 
  

  

obiekt 
Hotel Hampton by Hilton Warsaw Airport 

02-148 Warszawa,  ul. Komitetu Obrony Robotników 39 F 

kontakt do obiektu 
Matthieu Carrour – Dyrektor Hotelu 

+48 539 966 525 

liczba pokoi:  116 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 6718 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja 1 

dezynfekcja 1 

deratyzacja 1 

ozonowanie   

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

tak 

uwagi 
  

  

obiekt 
Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport 

00-906 Warszawa,  
ul. Żwirki i Wigury 1 J 

kontakt do obiektu Sylwia Korzeniewska – Dyrektor Hotelu 604544794 

liczba pokoi 
241 



powierzchnia ogólnie od wykonania usług 23000 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja 

wszystkie pomieszczenia gastronomiczne tj. kuchnia, piekarnia, 
przygotowalnie, restauracja, bar, magazyny żywnościowe itp.. 
Pomieszczenie zsypowe, pomieszczenia recepcji, szatnie, łazienki, 
toalety itp. Łączna powierzchnia około 2000 m² 

dezynfekcja 
241 pokoi gościnnych, pomieszczenia działu technicznego, 
pomieszczenia służby pięter, pomieszczenia biurowe i wszystkie 
pozostałe. Łączna powierzchnia około 14000 m². 

deratyzacja 
wszystkie pomieszczenia gastronomiczne, magazyny, wszystkie 
pomieszczenia działu technicznego, pomieszczenia służby pięter, 
pomieszczenia zsypowe itp.. Łączna powierzchnia około 7000 m² 

ozonowanie 
  

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

TAK 

uwagi 
  

  

obiekt 
Hotel Hampton by Hilton Gdańsk Airport 

80-298 Gdańsk,  
ul. Juliusza Słowackiego 220, 

kontakt do obiektu 
Dominika Romel - Dyrektor Hotelu;  

519 749 670; dominika.romel@hilton.com 

liczba pokoi:  116 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 2351,32 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja   

dezynfekcja   

deratyzacja   

ozonowanie  we własnym  zakresie ozonator na obiekcie 

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

TAK 

uwagi 
  

  

obiekt 
Golden Tulip Gdańsk  Residence, 80-358 Gdańsk; 

ul. Piastowska 161 

kontakt do obiektu 
Michał Gustyn manager@goldentulipgdanskresidence.com ; 724 034 

447 

liczba pokoi 195 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 32915 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja 
Restauracja, Kuchnia 

dezynfekcja 
Cały obiekt 



deratyzacja 
Recepcja, Restauracja, Kuchnia, Obrzeża terenu zewnętrznego (przy 
płocie), Wiaty śmietnikowe, Podbasenie, Magazyn wózków, Węzeł 
cieplny 

ozonowanie - 

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

TAK 

uwagi 
  

  

obiekt 
Hotel Holiday Inn Express Rzeszów -Jasionka , 36-002 Jasionka, 

ul. Jasionka 953 

kontakt do obiektu Wojciech Dobrowolski - Dyrektor Hotelu;  kom: 882 350 137 

liczba pokoi:  120 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 4296 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja pomieszczenia gastronomiczne, recepcja, szatnie, łazienki, toalety 

dezynfekcja 
pokoje hotelowe, biura,magazyny, pomieszczenia techniczne i służby 

pięter 

deratyzacja 
pomieszczenia techniczne i służby pięter, pomieszczenia 

gastronomiczne, magazyny 

ozonowanie   

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

magazyny, wokół hotelu 

uwagi 
  

  

obiekt 
Best Western Hotel Jurata 

Świętopełka 11, 84-141 Jurata 

kontakt do obiektu 
Michał Szopa - Dyrektor Hotelu  

+48 519 749 685 

liczba pokoi:  75 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 350 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja 
pokoje, pomieszczenia gastronomiczne, magazyny pościeli 

dezynfekcja 
  

deratyzacja 
wewnątrz hotelu i zewnątrz, pom.gastronomiczne, magazyn pościeli,  

ozonowanie 
  

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

TAK 

uwagi 
  

  
 
 



obiekt 
Golden Tulip Międzyzdroje Residence 

72-500 Międzyzdroje,  
ul. Gryfa Pomorskiego 80 

kontakt do obiektu 
Ewa Szczepańska - Dyrektor Hotelu;  

tel. 519 749 680 

liczba pokoi 110 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 6500 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja   

dezynfekcja   

deratyzacja garaż podziemny smietnik, teren zew 

ozonowanie sami wykonujemy  

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

TAK 

uwagi 
  

  

obiekt 
Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town 

10 - 081 Olsztyn,  Al. Warszawska 40 

kontakt do obiektu Łukasz Uliszewski – Dyrektor hotelu; 726 601 601;  

liczba pokoi 83 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 2353 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja 
pokoje, pomieszczenia gastronomiczne, magazyny, pomieszczenia 

biurowe 

dezynfekcja pokoje  

deratyzacja piwnica, śmietnik, magazyny, kuchnia, bar, restauracja 

ozonowanie   

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

TAK 

uwagi 
  

  

obiekt 
Hotel Moxy Katowice Airport, 42-625 Pyrzowice,  

ul. Wolności 91 

kontakt do obiektu 
Monika Michałek - Dyrektor Hotelu;  

539 966 293 

liczba pokoi 100 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 5802,69 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja 

wszystkie pomieszczenia gastronomiczne (tj. kuchnia, przygotowalnie, 
restauracja, bar, magazyny żywnościowe, pomieszczenie zsypowe, 
pomieszczenia recepcji, szatnie, łazienki i toalety itp– pokoje gościnne 



na wszystkich piętrach hotelowych, pomieszczenia Działu 
Technicznego, pomieszczenia Służby Pięter, pomieszczenia biurowe i 
wszystkie pozostałe 

dezynfekcja 

wszystkie pomieszczenia gastronomiczne (tj. kuchnia, przygotowalnie, 
restauracja, bar, magazyny żywnościowe, pomieszczenie zsypowe, 
pomieszczenia recepcji, szatnie, łazienki i toalety itp– pokoje gościnne 
na wszystkich piętrach hotelowych, pomieszczenia Działu 
Technicznego, pomieszczenia Służby Pięter, pomieszczenia biurowe i 
wszystkie pozostałe 

deratyzacja jednorazowo na czas trwania umowy. Instalację i montaż zabezpieczeń 
wewnątrz budynku i na zewnątrz. W celu prowadzenia monitoringu 
dezynsekcyjnego i deratyzacyjnegoraz w miesiącu wraz z ich 
utrzymaniem i naprawą lub wymianą w trakcie trwania umowy (stacje 
Deratyzacyjne są własnością Dostawcy i zostają  

ozonowanie brak w umowie mamy własne ozonatory 

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE) 

Tak 

uwagi 
  

  

obiekt 
Hotel Moxy Poznań Airport   

60-189 Poznań, , ul. Bukowska 304 

kontakt do obiektu 
Aleksandra Tymofiejczuk- Niekrasz- Dyrektor Hotelu  

+48 798 897 872 

liczba pokoi 120 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 4184,1 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja   

dezynfekcja   

deratyzacja   

ozonowanie   

Instalacja i montaż zabezpieczeń w celu 
prowadzenia monitoringu dezynsekcyjnego oraz 
deratyzacyjnego (TAK/NIE)   

  

obiekt 
Hotel Renaissance Warsaw Airport 

00-906 Warszawa,  
ul. Żwirki i Wigury 1H 

kontakt do obiektu Artur Derela- Dyrektor Hotelu; Artur.derela@courtyard.com.pl 

liczba pokoi 225 

powierzchnia ogólnie od wykonania usług 20400 

usługa pomieszczenia objęte usługą 

Dezynsekcja Dezynsekcja raz w miesiącu wszystkie pomieszczenia 
gastronomiczne (tj.: kuchnia, piekarnia, przygotowalnie, 
restauracja, bar, magazyny żywnościowe itp.) pomieszczenia 
zsypowe, pomieszczenia recepcji, szatnie, łazienki, toalety itp. 

Dezynsekcja Dezynsekcja raz na trzy miesiące pozostałych pomieszczeń - 
pokoje gościnne na wszystkich piętrach hotelowych, 
pomieszczenia Działu Technicznego, pomieszczenia Służby 
Pięter, pomieszenia biurowe i wszystkie pozostałe. 

dezynfekcja Jako dodatkowe zlecenie 

deratyzacja Deratyzacja raz na trzy miesiące wszystkich pomieszczeń 
gastronomicznych, magazynów, wszystkich pomieszczeń Działu 
Technicznego i Służby Pięter, pomieszczeń zsypowych itp. 



ozonowanie Jako dodatkowe zlecenie 

 


