
 

Komunikat nr 1 z dnia 07.03.2022 

 

PHH HOTELE sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w związku z Zapytaniem ofertowym dla 
realizacji Zadań polegających na :  

A) „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i gruntowna modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Ikar”                 
w Poznaniu przy ulicy Solnej 18 w zakresie elewacji, dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian 
fundamentowych i tarasów, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną 
pełnobranżową (wyburzenia, konstrukcje, instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, 
teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, aranżacja i wyposażenie wnętrz) 
w formule pod klucz, wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy Four Points by Sheraton 
oraz wymagań przepisów prawa dla zaszeregowania budynków Hoteli do kategorii 4**** 

oraz 

B) „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i gruntowna modernizacja budynku i otoczenia Hotelu 
„Wieniawa” we Wrocławiu przy ulicy Gajowickiej 130 w zakresie elewacji, dachu budynku, izolacji 
przeciwwodnej ścian fundamentowych i tarasów, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją 
wewnętrzną pełnobranżową (wyburzenia, konstrukcje, instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, 
elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, aranżacja                              
i wyposażenie wnętrz) w formule pod klucz, wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy 
Four Points by Sheraton oraz wymagań przepisów prawa dla zaszeregowania budynków Hoteli do kategorii 
4**** 

 

Niniejszym  zmienia się termin przeprowadzenia wizji lokalnych na następujący:  
 
Wizje lokalne zostaną przeprowadzone na terenie Hotelu IKAR w Poznaniu oraz WIENIAWA we 
Wrocławiu w terminie od 14.03.2022 r. do 01.04.2022 r.  
 
Wykonawcy ze względów organizacyjnych najpóźniej na 3 dni przed planowaną wizytą, powinni złożyć 
pisemne zgłoszenie na wizję lokalną na adresy p.witt@app-projekt.pl oraz b.nasilowska@app-projekt.pl. 
Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem winni przesłać do Zamawiającego listę osób (nie więcej niż 3 osoby), 
wraz z numerami rejestracyjnymi aut, nazwy i numery dokumentu tożsamości wraz z PESEL. W 
przypadku obcokrajowców w zgłoszeniu należy podać datę urodzenia.  
 
 
Informacja o miejscu publikacji ogłoszenia:  
 
Strony internetowe:  
https://phhhotele.pl/ 
https://www.app-projekt.pl/  
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:  
 
+48 603 156 152 Paweł Witt,  
+48 724 707 709 Bożena Nasiłowska. 


