
 

 

W związku z organizacją we Wrocławiu Siatkarskiej Ligi Narodów, Polski Związek Piłki 
Siatkowej rozpoczyna przyjmowanie ofert od hoteli o standardzie minimum czterech gwiazdek 
we wskazanym terminie i dla wskazanych potrzeb noclegowych oraz wyżywieniowych.  

1. Zakwaterowanie i wyżywienie drużyn 

Termin: 
Od 6 czerwca do 12 czerwca 
 
Liczba pokoi: 
40 pokoi jednoosobowych 
34 pokoi dwuosobowych (dwa osobne łóżka – tej samej wielkości, nie mniejsze niż 90 cm 
szerokości, 200 cm długości) 
 
Wyżywienie: 
Menu przygotowane zgodnie z załącznikiem – menu kadr narodowych 
 
Termin: 
6 czerwca – kolacja dla 100 osób 
7 czerwca – śniadanie, lunch, snack, kolacja dla 100 osób 
8 czerwca – śniadanie, lunch, snack, kolacja dla 100 osób 
9 czerwca – śniadanie, lunch, snack, kolacja dla 100 osób 
10 czerwca – śniadanie, lunch, snack, kolacja dla 100 osób 
11 czerwca – śniadanie, lunch, snack, kolacja dla 100 osób 
12 czerwca – śniadanie dla 100 osób 
 
Ważna informacja dotycząca wyżywienia: 
Ze względu na prawdopodobne godziny rozgrywania meczów w dniach od 9 do 11 
czerwca, kolacje dla drużyn podawane byłyby najwcześniej od godziny 22.30 maksymalnie 
do godziny 1 w nocy.  
Sala restauracyjna (lub inna sala wskazana w hotelu) na której wydawane będą posiłki dla 
drużyn powinna umożliwić jednoczesne przyjęcie ok. 120 osób na posiłki wydawane z tzw. 
Szwedzkiego stołu. Ustawienie stołów powinno umożliwiać usadzenie poszczególnych 
kadr przy jednym, maksymalnie dwóch stołach na kadrę.  
 
Pranie: 
Od 7 do 11 czerwca codzienne pranie 56 kompletów siatkarskich – na komplet składają 
się: para skarpetek, spodenki, dwie koszulki. Pranie w dni 9-11 czerwca oddawane będzie 
po godzinie 23.30 na recepcję hotelu. Każdego dnia odbiór prania nastąpić musi do godziny 
10.00.  
 
 
 
 



 

   

Sale konferencyjne: 
Na cały okres pobytu drużyn tj. od 6 – 11 czerwca dla kadr na odprawy techniczne, 
niezbędne jest przygotowanie 3 sal konferencyjnych na ok 30 osób każda. Sale  
są do wyłącznej dyspozycji kadr. Wyposażenie każdej z sal – projektor, ekran, stoły  
i krzesła.  
 
Lód: 
Hotel zapewni w terminie od 7 do 11 czerwca, dziennie ok 100 kg. lodu na potrzeby kadr.  
Ważne informacje: 
Rachunki na pokoje kadr powinny zostać zamknięte, a minibary znajdujące się w pokojach 
opróżnione. PZPS nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rachunki gości otwierane  
w trakcie pobytu.  
 
2. Zakwaterowanie oficjeli 

Termin: 
Od 6 do 12 czerwca 
 
Liczba pokoi: 
30 pokoi jednoosobowych 
 
Wyżywienie: 
Oficjele korzystać będą z posiłków przygotowywanych dla kadr i w czasie tychże posiłków 
(za wyłączeniem snacków).  
 

 
Płatności: 
Hotel decydując się na wzięcie udziału w postępowaniu ofertowym przyjmuje  
do wiadomości i zgadza się na: 
30 % zaliczkę wartości całego zamówienia płatną przez PZPS w terminie nie wcześniejszym 
niż 5 maja 2020 roku.  
Pozostała kwota płatna 21 dni po zakończeniu wykonywania usługi.  
 
 
3. Warunki przystąpienia do konkursu. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2020 roku, o godzinie 12.30. 
Ofertę należy przesłać na adres Polskiego Związku Piłki Siatkowej, tj. ul. Puławska 383, 
02-801 Warszawa do dnia 25lutego 2020 roku godziny 12.00, z dopiskiem „Oferta  
na zakwaterowanie i wyżywienie we Wrocławiu. Nie otwierać do dnia 25 lutego 2020 
roku, do godziny 12.30.” 

 
 


