
 

 

 

Załącznik nr 9  

do Regulaminu Konkursu ofert na dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność 

gastronomiczną w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie 

 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU 
 

 

Działając w imieniu własnym*/i  na rzecz ………………………………………………..…………………………….  

z siedzibą w ………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………..……, 

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej/Rejestru Przedsiębiorców* prowadzonego 

przez ……………………………………………………………………………………………………., oświadczam, iż 

wyrażam wolę przystąpienia do drugiego etapu  prowadzonego w ramach ogłoszonego przez 

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie  Konkursu na dzierżawę Restauracji  w budynku 

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. 

 

1) Oświadczam, że spełniam warunki dopuszczenia do udziału w Konkursie, wymienione 

w §5 ustęp 1 Regulaminu tj.: 

1) prowadzę przez okres _________ (co najmniej 2 lat) lat/a przed dniem składania 

Wniosków działalność gastronomiczną polegającą na samodzielnym prowadzeniu 

restauracji, czyli lokalu gastronomicznego, który spełnia następujące kryteria: 

a. konsumpcja odbywa się przy stolikach z użyciem zastawy i sztućców 

wielokrotnego użytku; 

b. dania są w większości przygotowywane ze świeżych surowców, a nie z 

półproduktów lub produktów gotowych; 

c. dania są przygotowywane na bieżąco w lokalu, w którym są serwowane; 

d. asortyment uzupełniają napoje zimne i gorące, alkohole, wyroby 

cukiernicze; 

e. obsługującej co najmniej 50 osób dziennie; 

f. świadczone są usługi dodatkowe w postaci organizowania przyjęć 

okolicznościowych, a obsługa grup zorganizowanych jest płatna na 

podstawie indywidualnych uzgodnień i negocjacji cenowych. 



 

2) posiadam udokumentowane doświadczenie w obsłudze cateringowej konferencji dla 

jednorazowo minimum  400 osób i na potwierdzenie załączam referencje; 

3) posiadam doświadczenie w świadczeniu usług gastronomicznych i na potwierdzenie  

załączam trzy wiarygodne i weryfikowalne referencje podmiotów, wystawionych nie 

wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem składania Wniosków; 

4) spełniam poniższe z warunków (minimum trzy): 

a. *oferowanie w prowadzonym przez siebie lokalu menu zawierającego 

dania kuchni polsko-żydowskiej (aszkenazyjskiej), sefardyjskiej lub 

izraelskiej, koszernej lub kosher-style, czyli np. cymesu, czulentu, latkesów, 

kreplachów, gęsich pipek, kugla, holiszków, hummusu, szakszuki itp.; 

b. *zatrudnienie szefa kuchni lub kierownika restauracji  oraz kucharza 

posiadającego doświadczenie nie krótsze niż 1 rok pracy w restauracji 

oferującej dania kuchni żydowskiej lub przy projektach związanych z 

promocją kuchni żydowskiej; 

c. *przedstawienie co najmniej trzech wiarygodnych i weryfikowalnych 

referencji podmiotów, którym oferent świadczył usługi gastronomiczne 

zawierające dania kuchni żydowskiej, wystawione nie wcześniej niż 2 lata 

przed dniem składania Wniosków; 

d. *przedstawienie udokumentowanego udziału w przynajmniej jednym 

wydarzeniu kulinarnym promującym kuchnię żydowską; 

e. *zrealizowanie udokumentowanej referencjami  usługi gastronomicznej 

podczas uroczystości mających charakter religijny lub tradycyjny w kulturze 

żydowskiej, to jest np. bat micwy, bar micwy, wesela itp.; 

f. *przedstawienie listy publikacji, to jest artykułów opublikowanych lub 

felietonów w magazynach branżowych drukowanych lub internetowych, 

napisanych samodzielnie lub jako współautor książek z przepisami przez 

osoby powiązane formalni, organizacyjnie z oferentem, prowadzenie 

blogów, vlogów z przepisami na dania kuchni żydowskiej, przy czym oferent 

zobowiązany jest wyjaśnić sposób powiązania autora publikacji z 

oferentem 

*- niepotrzebne skreślić 

5) posiadam znajomość podstawowych zagadnień koszerności i kosher-style i na 

potwierdzenie załączam wypełniony formularz według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 11; 



 

6) posiadam certyfikaty jakości, nagrody branżowe w gastronomii lub turystyce, 

referencje i pozytywne oceny w portalach turystycznych lub gastronomicznych, i na 

potwierdzenie załączam ___________________________;  

7) posiadam aktywne profile w mediach społecznościowych z bazą użytkowników i 

fanów w tym specyficznych dla danych mediów oznak popularności i jakości jak liczba 

tzw. obserwujących i liczba polubieni, w załączeniu lista profili; 

8) posiadam stałych dostawców, na potwierdzenie załączam listę dostawców wraz z co 

najmniej trzema referencjami potwierdzającymi trwałość, jakość i rzetelność 

współpracy; 

9) posiadam środki finansowe lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 

250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) umożliwiających uruchomienie 

działalności zgodnie z wymogami Regulaminu, na potwierdzenie 

załączam__________ (proszę wskazać rodzaj dokumentu składany na potwierdzenie 

spełnienia niniejszego warunku); 

10) nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, 

układowe oraz nie jestem w likwidacji; 

11) nie posiadam zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne (z wyjątkiem przypadków gdy oferent uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu), na potwierdzenie składam: 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

Wniosków, 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania Wniosków; 

12) posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, w tym odpowiedzialności cywilnej za szkody w 



 

najmowanej nieruchomości o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN (trzy miliony 

złotych). 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ………………………2018 roku    ……………………………………………………….. 

 

(podpis)  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 


