
 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmować będzie maksimum 50 wydarzeń odbywających się w TAURON Arenie 
Kraków. W ramach realizacji niniejszego zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do 
świadczenia usługi polegającej na: 

1.1. Świadczeniu usługi polegającej na obsłudze przez hostessy strefy VIP TAURON Areny 
Kraków podczas wydarzeń realizowanych w 2016 roku  

1.2. Zapewnieniu usługi koordynatora podczas każdej z obsługiwanych imprez.  

1.3. W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do świadczenia 
kompleksowych usług prania sukienek używanych przez hostessy każdorazowo po wydarzeniu.  

Wykonawca może w Formularzu Oferty zaproponować świadczenie usługi wizażysty dla hostess 
podczas każdego z obsługiwanych wydarzeń (dodatkowy punkt przy ocenie ofert). 

Na pięć dni przed wydarzeniem Zamawiający określi zapotrzebowanie Wykonawcy – 
każdorazowo nie mniej niż cztery hostessy i nie więcej niż dwadzieścia hostess. Minimalny czas 
pracy dla jednej hostessy wynosić będzie od 4 do 12 godzin. 

 
Wymagania względem personelu (hostess) : 

1. Wymagania ogólne: minimum 18 lat, miła aparycja, schludny wygląd, ubiór – 

rozmiar S lub M 

2. Doświadczenie w obsłudze eventów o charakterze biznesowym, sportowym, 

konferencjach i koncertach. 

3. Ubiór hostess: podstawowy ubiór tj. sukienki oraz apaszki zapewnia Agencja 

Rozwoju Miasta. Hostessy zobowiązane są do zapewnienia na własny koszt: 

czarnych rajstop (40DEN), czarnych, gładkich butów na obcasie oraz 

nieagresywnego makijażu.  

4. Obowiązki hostess: 

- witanie gości wchodzących na poziom B TAURON Areny Kraków (strefa VIP)  

- sprawdzanie biletów gościom loży VIP 

- odbiór loży – w razie nieprawidłowości zgłaszanie obsłudze  

- informowanie / kierowanie gości poziomu B do odpowiednich sektorów  

5. Wiedza hostess: 

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym  

- znajomość obiektu – poziom B TAURON Areny Kraków 

- ogólna wiedza o realizowanym wydarzeniu oraz jego harmonogram – informacje 

przekazane przez koordynatora 

 

Wymagania względem personelu (koordynator) : 

1. Wymagania ogólne: minimum 20 lat, miła aparycja, schludny wygląd, smart look 

(elegancki) 

2. Doświadczenie w obsłudze eventów o charakterze biznesowym, sportowym, 

konferencjach i koncertach. 

3. Obowiązki koordynatora: 

3.1 koordynowanie pracy hostess: 

- przygotowanie informacji o wydarzeniu dla hostess 

- odprawa hostess: przekazanie obowiązków, przydział do loży  

- koordynowanie bieżącej pracy hostess w trakcie wydarzenia  

3.2 dbanie o odpowiedni wygląd hostess (strój, makijaż i fryzura)  

3.3 rozliczenie hostess po imprezie (zdanie ubrania, podsumowanie wydarzenia) 



4. Wiedza koordynatora: 

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym  

- znajomość obiektu – poziom B TAURON Areny Kraków 

- wiedza o realizowanym wydarzeniu oraz jego harmonogram – informacje 

   przekazane przez Agencję Rozwoju Miasta 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania listy hostess oraz koordynatora obsługujących 
wydarzenie najpóźniej na trzy dni przed jego rozpoczęciem. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazywania wraz z listą portfolio ze zdjęciami wybranych hostess. Agencja Rozwoju Miasta 
każdorazowo dokonuje akceptacji personelu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyprania używanych przez hostessy sukienek za pomocą 
ogólnodostępnych detergentów, zgodnie z zaleceniami określonymi przez producenta odzieży. 
Usługa ta powinna być wykonana każdorazowo po zakończeniu wydarzenia, w czasie 
zapewniającym korzystanie z czystej odzieży na kolejnym wydarzeniu. Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia transportu odzieży. 

 


