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Załącznik 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi 
polegającej na: 

a) świadczeniu usługi polegającej na obsłudze przez hostessy strefy VIP TAURON Areny Kraków podczas 
wydarzeń, 

b) zapewnieniu usługi koordynatora podczas każdego z obsługiwanych wydarzeń (dotyczy wydarzeń, przy 
których ilość hostess wynosi minimum cztery), 

c) świadczeniu kompleksowych usług prania sukienek używanych przez hostessy każdorazowo po 
wydarzeniu. 

2. Szacowana ilość usług (dni, podczas których będą świadczone usługi): 62. 

3. Obsługę strefy VIP podczas wydarzenia będą świadczyć hostessy w liczbie wskazanej w zapotrzebowaniu 
Zamawiającego, jednak nie więcej niż dwadzieścia hostess. Czas trwania wydarzenia wynosi od 3 do 12 
godzin. Zamiana hostess w trakcie trwania wydarzenia wymaga każdorazowo uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

4. Realizacja usług będzie następowała każdorazowo na podstawie zapotrzebowania przekazanego 
Wykonawcy przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie będzie przekazywane przez Zamawiającego nie 
później niż 4 dni przed wydarzeniem objętym zapotrzebowaniem i będzie obejmować wskazanie liczby 
wymaganych hostess oraz czasu ich pracy (wskazany w zapotrzebowaniu czas pracy nie obejmuje czasu 
niezbędnego na wejście do obiektu, odbiór akredytacji i przygotowanie się do pracy – np. ubiór, makijaż, 
odprawa).  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania listy osób obsługujących wydarzenie wraz z portfolio ze 
zdjęciami hostess najpóźniej następnego dnia po zgłoszeniu zapotrzebowania. Zamawiający każdorazowo 
dokonuje akceptacji personelu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu kompletnych 
dokumentów. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować hostessy bez podania przyczyny. 

6. Najpóźniej 24 godziny przed wydarzeniem Zamawiający może skorygować listę hostess (zmniejszyć lub 
zwiększyć ich ilość). W przypadku zwiększenia ilości Wykonawca prześle listę dodatkowych osób w 
terminie 12 godzin po zgłoszeniu zapotrzebowania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, o których mowa 
w pkt 4–6. Warunkiem wejścia osób wykonujących prace w TAURON Arenie Kraków do Obiektu jest 
uzyskanie akredytacji organizatora wydarzenia. 

8. Zmiana w złożonym wykazie wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego. 

9. Zamawiający może nie dopuścić hostessy do wykonywania usługi w przypadku, gdy nie będzie spełniać 
wymogów opisanych w pkt 10. 

10. Wymagania względem hostess: 

a) minimum 18 lat, miła aparycja, schludny wygląd, wysoka kultura osobista, ubiór – rozmiar S lub M; 

b) doświadczenie w obsłudze eventów o charakterze biznesowym, sportowym, konferencjach i 
koncertach; 

c) ubiór hostess: podstawowy ubiór tj. sukienki, apaszki i paski zapewnia Zamawiający. Ponadto 
Zamawiający wymaga czarnych rajstop (40DEN), czarnych, gładkich, pełnych butów na obcasie oraz 
nieagresywnego makijażu; 

d) obowiązki hostess: 

− obecność w wyznaczonym miejscu w pełnym przygotowaniu od momentu rozpoczęcia wydarzenia 
wskazanego w zapotrzebowaniu do zakończenia wydarzenia lub okresu wskazanego w 
zapotrzebowaniu, 

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

− sprawdzanie biletów gościom loży VIP, 

− odbiór loży zgodnie z wytycznymi każdorazowo przekazywanymi przez Zamawiającego w dniu 
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wydarzenia – w razie nieprawidłowości zgłaszanie koordynatorowi, 

− informowanie / kierowanie gości poziomu B do odpowiednich sektorów, 

− pilnowanie porządku oraz przestrzegania regulaminu przez gości loży VIP – w razie 
nieprawidłowości zgłaszanie koordynatorowi, 

− wsparcie dla gości loży VIP podczas całego wydarzenia; 

e) wiedza hostess: 

− znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

− znajomość obiektu – poziom B TAURON Areny Kraków (wejścia, wyjścia, parkingi, restauracje, 
szatnie, toalety), 

− ogólna wiedza o realizowanym wydarzeniu oraz jego harmonogramie – informacje przekazane przez 
koordynatora. 

11. Wymagania względem koordynatora: 

a) minimum 20 lat, miła aparycja, schludny wygląd, elegancki ubiór (stonowane kolory, mężczyzna: 
garnitur, kobieta: kostium/sukienka), wysoka kultura osobista; 

b) doświadczenie w obsłudze eventów o charakterze biznesowym, sportowym, konferencjach i 
koncertach; 

c) obowiązki koordynatora: 

− zapoznanie się z regulaminem wydarzenia dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
zapoznanie z nim hostess, 

− przygotowanie informacji o wydarzeniu dla hostess, 

− obecność w wyznaczonym miejscu w pełnym przygotowaniu od nie później niż 30 minut przed 
czasem rozpoczęcia wydarzenia wskazanego w zapotrzebowaniu do zakończenia pracy wszystkich 
hostess, 

− odprawa hostess: przekazanie obowiązków, przydział do loży, 

− koordynowanie bieżącej pracy hostess w trakcie wydarzenia (wymagana jest obecność podczas 
całego wydarzenia), 

− reagowanie na nieprzewidziane sytuacje w trakcie wydarzenia, 

− przekazywanie Zamawiającemu informacji o nieprawidłowościach w lożach i na poziomie B,  

− dbanie o odpowiednią prezencję hostess w trakcie wydarzenia, w tym o ubiór, fryzurę, makijaż, 

− rozliczenie hostess po wydarzeniu (zdanie ubrania, podsumowanie wydarzenia, zebranie informacji 
o nieprawidłowościach dotyczących lóż); 

d) wiedza koordynatora: 

− znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

− znajomość obiektu – poziom B TAURON Areny Kraków (wejścia, wyjścia, parkingi, restauracje, 
szatnie, toalety), 

− wiedza o realizowanym wydarzeniu oraz jego harmonogram – informacje przekazane przez 
Zamawiającego. 

12. Każdorazowo w dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet 
sukienek, apaszek i pasków dla hostess. Bezpośrednio po wydarzeniu Wykonawca zwraca 
Zamawiającemu komplet apaszek i pasków oraz jest zobowiązany do wyprania używanych przez hostessy 
sukienek (za pomocą ogólnodostępnych detergentów, zgodnie z zaleceniami określonymi przez 
producenta odzieży – pranie na lewej stronie w temperaturze 30°C, prasowanie w temperaturze 110°C, 
bez stosowania środków wybielających, nie czyścić chemicznie). Wykonawca zwraca Zamawiającemu 
czyste sukienki w terminie najpóźniej dwóch dni po wydarzeniu. 


