
Załącznik nr 2 – SIWZ 

 

I. Stan aktualny. 
 

a) Sala wielofunkcyjna o powierzchni ok 300 m2. Sala posiada wejście od strony recepcji 
hotelowej oraz z zaplecza serwisowego. Z sali można wyjść na taras (4 wyjścia w formie drzwi 
przesuwanych).  

b) Na ścianie frontowej od strony recepcji umiejscowiony jest bar (nie zmieniamy jego aranżacji). 
Powierzchni wielofunkcyjna możliwa jest do podziału za pomocą ścian mobilnych (tu 
wymagany będzie serwis ścian).   

c) Sala służy jako miejsce serwowania śniadań, popołudniami jako restauracja. Okazjonalnie 
również jako największa sala w hotelu gdzie organizowane są spotkania biznesowe, szkolenia 
lub imprezy integracyjne.  

  
II. Założenia projektu: 

 
a) Sala pasująca klimatem do otoczenia obiektu z zachowaniem wielu funkcji i łatwością 

przearanżowania na salę śniadaniową / salę konferencyjną / restaurację 
b) W czasie funkcji śniadaniowej oraz restauracyjnej chcielibyśmy aby miejsce było przyjemne i 

zachęcające do przebywania w nim.  
  

III. Założenia Zamawiającego do projektu 
(wszelakie wątpliwości zostaną omówione podczas spotkań z wybranymi 
Oferentami) 

 
a) meble restauracyjne dające możliwość ich przechowywania (lekkie, łatwe do sztaplowania, 

wózek do przewożenia), pomocnik kelnerski do możliwej wymiany, również blat na barze 
(odporny na wilgoć). Obecne stoły które posiadamy są bardzo ciężkie a fotele mogą nie 
pasować do nowego wyglądu sali. 

b) przedzielenia miejsc siedzących w czasie gdy sala spełnia funkcję sali śniadaniowej / 
restauracyjnej np. flowerboxy, parawany lub inne elementy 

c) dopasowany kolorystycznie bufet śniadaniowy - dania zimne  
d) na szybach rolety (drewniane) aby można sterować natężeniem światła dziennego  
e) wymiana wykładziny (z naprawą floorboxów) 
f) możliwość sterowania natężeniem światła (klimatyczne światło w czasie gdy sala jest 

restauracją, jaśniejsze w czasie konferencji), lampy stojące do wykorzystania (wymiana 
abażurów).  

g) doprowadzić "siłę" i prąd na prawą stronę restauracji oraz podpiąć do oddzielnej różnicówki 
h) ewentualna zmiana kolorów ścian i zasłon, (na ścianie głównej jakiś element nawiązujący do 

lokalizacji i nazwy obiektu) 
i) regulacja oraz konserwacja ścian mobilnych 
j) montaż drzwi dźwiękoszczelnych w miejscu kuchnia/sala bankietowa (czujka ruchu/przycisk 

otwierający) 

k) w projekcie aranżacji sali również część dotycząca aranżacji tarasu który jest częścią 

restauracji w okresie wiosenno - letnim oraz wczesnojesiennym 


