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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie hotelarskich i apartamentowych usług noclegowych 

dla Opery Wrocławskiej. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje 

hotelowe/apartamenty osobom wskazanym przez Zamawiającego w hotelu/apartamentowcu 

Wykonawcy, w okresie trwania umowy oraz zapewni zakwaterowanie na żądanie 

Zamawiającego. Zaoferowane ceny będą miały zastosowanie również dla klientów 

Zamawiającego i jego kooperantów pod warunkiem, że rezerwacja zostanie dokonana przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się również do eksponowania druków Opery Wrocławskiej (ulotka 

repertuarowa, plakat, afisz) w siedzibie.  

 

Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 części: 

Część 1. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 3* 

Część 2. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 3* 

Część 3. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 3* 

Część 4. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 4* 

Część 5. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 4* 

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

Część 7. Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo; kategoria hotelu 5* 

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

 

Uwzględniając charakter prowadzonej działalności i częstotliwość wykorzystywania miejsc 

noclegowych wyodrębniono po 3 samodzielne części: usługi świadczone przez hotele kategorii 

3*, 4*, 5* stosując kryterium odległości od siedziby Zamawiającego. 

 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla poszczególnych części: usługa hotelarska 

rozliczana w pieniądzu i barterowo. 

 

CZĘŚĆ 1 – Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu. i barterowo. 

 

1). Kategoria hotelu 3* (słownie: trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r., poz. 169 z 

późn. zm.). 

2). Położenie hotelu nie dalej niż 2 km od siedziby Zamawiającego 

3). Liczba pokoi – nie mniej niż 100 

4). Recepcja 24h, ochrona 

5). Zestaw powitalny:  napój powitalny (do wyboru) 

6). Wyposażenie pokoi – klimatyzacja,  bezpłatne Wi-Fi, telefon, TV-SAT, łazienka 

7). Restauracja, bar, usługi pralnicze – dostępne za dodatkową opłatą 

8).  Gotowość do zagwarantowania parkingu dla samochodów osobowych gości opery w 

cenie pokoju. 



9). Gotowość udostępnienia pokoi rozliczanych w barterze tzn. na zasadzie świadczeń 

wzajemnych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10). Konieczność eksponowania druków Opery Wrocławskiej (ulotka repertuarowa, plakat, 

afisz) w siedzibie. 

 

CZĘŚĆ 2 - Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo. 

 

1). Kategoria hotelu 3* (słownie: trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r., poz. 169 z 

późn. zm.).  

2). Położenie hotelu nie dalej niż 1 km od siedziby Zamawiającego i nie dalej niż 300 m od 

Dworca PKP Wrocław Główny  

3). Liczba pokoi- nie mniej niż 90 

4). Recepcja 24h, , ochrona 

5). Wyposażenie pokoi – klimatyzacja,  bezpłatne Wi-Fi, telefon, TV-SAT, łazienka  

6). Restauracja, bar, usługi pralnicze – dostępne za dodatkową opłatą 

7). Dostępność pok. standardowych 1-2 osobowych oraz pok. typu apartament  

8). Gotowość do udostępnienia pokoi rozliczanych w barterze tzn. na zasadzie świadczeń 

wzajemnych między Zamawiającym a Wykonawcą 

9). Konieczność eksponowania druków Opery Wrocławskiej (ulotka repertuarowa, plakat, 

afisz) w siedzibie. 

 

CZĘŚĆ 3 – Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu. i barterowo. 

 

1). Kategoria hotelu 3* (słownie: trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r., poz. 169 z 

późn. zm.). 

2). Położenie hotelu nie dalej niż 1,5 km od siedziby Zamawiającego 

3). Liczba pokoi – nie mniej niż 110 

4). Recepcja 24h, ochrona 

5). Wyposażenie pokoi – klimatyzacja,  bezpłatne Wi-Fi, telefon, TV-SAT, łazienka 

6). Restauracja, bar, usługi pralnicze – dostępne za dodatkową opłatą 

7).  Gotowość do zagwarantowania parkingu dla samochodów osobowych gości opery w 

cenie pokoju. 

8). Konieczność udostępnienia pokoi rozliczanych w barterze tzn. na zasadzie świadczeń 

wzajemnych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 

CZĘŚĆ 4 – Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo. 

 

1). Kategoria hotelu 4* (słownie: cztery gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r., poz. 169 z 

późn. zm.). 

2). Położenie hotelu – nie dalej niż 1,5 km od siedziby Zamawiającego 

3). Liczba pokoi – nie mniej niż 120 

4). Recepcja 24h, room service, ochrona, depozyt 

5). Zestaw powitalny:  napój powitalny (do wyboru) 



6). Podstawowe zaplecze rekreacyjne – centrum fitness - dostępne za dodatkową opłatą 

7). Wyposażenie pokoi – klimatyzacja, bezpłatne  Wi-Fi, telefon, TV-SAT, łazienka 

8). Restauracja, bar, usługi pralnicze  dostępne za dodatkową opłatą 

9).  Gotowość do zagwarantowania parkingu dla samochodów osobowych gości opery w 

cenie pokoju. 

10). Gotowość do udostępnienia pokoi rozliczanych w barterze tzn. na zasadzie świadczeń 

wzajemnych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

11). Konieczność eksponowania druków Opery Wrocławskiej (ulotka repertuarowa, plakat, 

afisz) w siedzibie. 

 

CZĘŚĆ 5 – Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo. 

 

1). Kategoria hotelu 4* (słownie: cztery gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r., poz. 169 z 

późn. zm.). 

2). Położenie hotelu – nie dalej niż 1 km od siedziby Zamawiającego 

3). Liczba pokoi – nie mniej niż 190 

4). Recepcja 24h, room service,  ochrona,  

5). Zestaw powitalny: napój powitalny (do wyboru) 

6). Wyposażenie pokoi – klimatyzacja,  bezpłatne Wi-Fi, telefon, TV-SAT , 

łazienka 

7). Restauracja, bar – dostępne za dodatkową opłatą 

8). Usługi pralnicze, fitness - za dodatkową opłatą 

9).  Gotowość do zagwarantowania parkingu dla samochodów osobowych gości opery w 

cenie pokoju. 

10). Gotowość do udostępnienia pokoi rozliczanych w barterze tzn. na zasadzie świadczeń 

wzajemnych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

11). Konieczność eksponowania druków Opery Wrocławskiej (ulotka repertuarowa, plakat, 

afisz) w siedzibie. 

 

CZĘŚĆ 6 – Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo. 

 

1). Kategoria hotelu 5* (słownie: pięć gwiazdek) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r., poz. 169 z 

późn. zm.). 

2). Położenie hotelu nie dalej niż 200 m od siedziby Zamawiającego 

3). Liczba pokoi- nie mniej niż 110 

4). Recepcja 24h, ochrona, usługi concierge 

5). Usługi pralnicze - za dodatkową opłatą 

6). Wyposażenie pokoi – klimatyzacja,  bezpłatne Wi-Fi, telefon, TV-SAT, łazienka 

7). Dostępność pok. standardowych i pok. typu apartament 

8). Gotowość do udostępnienia pokoi rozliczanych w barterze tzn. na zasadzie świadczeń 

wzajemnych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9). Konieczność eksponowania druków Opery Wrocławskiej (ulotka repertuarowa, plakat, 

afisz) w siedzibie. 

 

 

 



 

 

 

CZĘŚĆ 7 - Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo. 

 

1). Kategoria hotelu 5* (słownie: pięć gwiazdek) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r., poz. 169 z 

późn. zm.). 

2). Położenie hotelu nie dalej niż 1,2 km od siedziby Zamawiającego 

3). Liczba pokoi- nie mniej niż 130 

4). Recepcja 24h, ochrona, room service, usługi concierge 

5). Basen, klub fitness, siłownia, spa, jacuzzi, restauracje- za dodatkowa opłatą 

6). Usługi pralnicze- za dodatkową opłatą 

7). Wyposażenie pokoi – klimatyzacja, bezpłatne Wi-Fi, telefon, TV-SAT, łazienka 

8). Dostępność pokoi standardowych i pokoi typu apartament. 

9). Gotowość do zagwarantowania parkingu dla samochodów osobowych gości opery w cenie 

pokoju. 

10) Gotowość do udostępnienia pokoi rozliczanych w barterze tzn. na zasadzie świadczeń 

wzajemnych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

11). Konieczność eksponowania druków Opery Wrocławskiej (ulotka repertuarowa, plakat, 

afisz) w siedzibie. 

 

 

CZĘŚĆ 8 - Usługa hotelarska rozliczana w pieniądzu i barterowo. 

 

1). Kategoria hotelu 5* (słownie: pięć gwiazdek) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r., poz. 169 z 

późn. zm.). 

2). Położenie hotelu nie dalej niż 1,5 km od siedziby Zamawiającego 

3). Liczba pokoi- nie mniej niż 150 

4). Recepcja 24h, ochrona, room service, usługi concierge 

5). Siłownia, sauna, bar, restauracja- za dodatkowa opłatą 

6). Usługi pralnicze- za dodatkową opłatą 

7). Wyposażenie pokoi – klimatyzacja, bezpłatne Wi-Fi, telefon, TV-SAT, łazienka 

8). Dostępność pokoi standardowych i pokoi typu apartament 

9). Gotowość do zagwarantowania parkingu dla samochodów osobowych gości opery w cenie 

pokoju. 

10). Gotowość do udostępnienia pokoi rozliczanych w barterze tzn. na zasadzie świadczeń 

wzajemnych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

11). Konieczność eksponowania druków Opery Wrocławskiej (ulotka repertuarowa, plakat, 

afisz) w siedzibie. 

 


