
Wrocław, 03 lutego 2017 r.  

L.dz. GFZ/64/2017 

 

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT 

dot. przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług noclegowych dla Opery Wrocławskiej" - Znak 

postępowania: ZP/PN/03/2017 

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015, poz. 2164 wraz ze zm. z 2016, poz. 1020), Zamawiający informuje, iż: 

kwota, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 906 100,00  złotych brutto, w tym 

30 %  zamówienia jako zamówienie uzupełniające, co stanowi kwotę 209 100 złotych brutto. Na 

realizację zamówienia podstawowego  przewidziano  odpowiednio kwoty dla :   

 

Części 1: 100 00,00 złotych brutto  

Części 2: 180 000,00 złotych brutto 

Części 3: 80 000,00 złotych brutto 

Części 4:75 000,00 złotych brutto 

Części 5: 60 000,00 złotych brutto 

Części 6: 72 000,00 złotych brutto 

Części 7: 50 000,00 złotych brutto 

Części 8 : 40 000,00 złotych brutto 

Części 9:  40 000,00 złotych brutto 

 

w postępowaniu  wpłynęły następujące oferty:  

 

 

 część 1:  Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo: kategoria hotelu 4* 

 

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa brutto  Min. ilość pokoi jedno 

i/lub dwuosobowych 

rozliczanych barterem 

w okresie 

obowiązywania 

umowy ( szt) 

Dostępność 

parkingu dla aut 

osobowych w 

cenie oferty  

Wrocław Q Hotel 

sp. z o.o. 

Ul. Janusza Lea 

202A, 30-133 

Krakow  

nocleg w pokoju jednoosobowym 

ze śniadaniem 245,00 zł 

21 Tak  

nocleg w pokoju dwuosobowym 

ze śniadaniem 295,00 

 

 

Część 2: Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo: kategoria hotelu 4* 

 

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa netto  Min. ilość pokoi jedno 

i/lub dwuosobowych 

rozliczanych barterem 

w okresie 

Dostępność 

parkingu dla aut 

osobowych w 

cenie oferty 



obowiązywania 

umowy ( szt) 

Orbis S.A. 

Ul. Bracka 16 

00-028 Warszawa 

nocleg w pokoju jednoosobowym 

ze śniadaniem 250,00.zł 

20 NIE 

nocleg w pokoju dwuosobowym 

ze śniadaniem 290,00zł 

 

 

Część 3:  Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo: kategoria hotelu 4* 

 

Brak ofert 

 

Część 4:  Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo: kategoria hotelu 3* 

 

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa brutto  Min. ilość pokoi jedno 

i/lub dwuosobowych 

rozliczanych barterem 

w okresie 

obowiązywania 

umowy ( szt) 

Dostępność 

parkingu dla aut 

osobowych w 

cenie oferty 

Orbis S.A. 

Ul. Bracka 16 

00-028 Warszawa 

nocleg w pokoju jednoosobowym 

ze śniadaniem 220,00 zł 

20 NIE 

nocleg w pokoju dwuosobowym 

ze śniadaniem 250,00 zł 

 

Część 5: Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo: kategoria hotelu 3* 

 

Nazwa 

Wykonawcy 

Cena ofertowa Brutto  

 

 

 

 

 

 

nocleg w pokoju jednoosobowym ze 

śniadaniem 199,00 zł 

nocleg w pokoju dwuosobowym ze 

śniadaniem 229,00 zł 

nocleg w pokoju typu apartament ze 

śniadaniem 259,00 zł 

Min. ilość pokoi 

jedno i/lub 

dwuosobowych 

rozliczanych 

barterem w okresie 

obowiązywania 

umowy ( szt) 

Dostępność 

parkingu dla 

aut 

osobowych w 

cenie oferty 

COHM sp. z o.o. 

Ul. Gwarna 21 

50-001 Wrocław 

5 TAK 

 

Część 6: Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo: kategoria hotelu 5* 

 

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa brutto  Min. ilość pokoi jedno 

i/lub dwuosobowych 

rozliczanych barterem 

w okresie 

obowiązywania 

umowy ( szt) 

Dostępność 

parkingu dla aut 

osobowych w 

cenie oferty 

Holding Liwa sp. z 

o.o.  

nocleg w pokoju jednoosobowym 

ze śniadaniem 490,00 zł 

0 NIE 



Ul. Górczewska 53 

01-401 Warszawa 

nocleg w pokoju dwuosobowym 

ze śniadaniem 590,00  zł 

 

 

 

Część 7 : Usługa noclegowa typu apartamentowego rozliczana w pieniądzu i barterowo 

 

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa brutto  Min. ilość pokoi jedno 

i/lub dwuosobowych 

rozliczanych barterem 

w okresie 

obowiązywania 

umowy ( szt) 

Dostępność 

parkingu dla aut 

osobowych w 

cenie oferty 

Aravel Katarzyna 

Boczek ul. Czysta 

2/1D, 50-013 

Wrocław  

nocleg w apartamencie : 150, 00 

złotych  

 

 

 

20 TAK 

 

 

Część 8:  Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo: kategoria hotelu 5* 

 

Brak ofert 

 

Część 9:  Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo: kategoria hotelu 5* 

 

Brak ofert 

 

 

 

Marcin Nałęcz - Niesiołowski 

Dyrektor Opery Wrocławskiej  

 


