
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ofert na dzierżawę lokalu przeznaczonego na 

działalność gastronomiczną w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie 

 

Założenia dla Dzierżawcy 

 

I. Informacje techniczne: 
A. Położenie 

 

Restauracja znajdują się na poziomie „ 0” budynku Muzeum  na ul. Anielewicza 6 w 

Warszawie. 

Budynek Muzeum ma 16 005,51 m2 powierzchni użytkowej, w tym jedną trzecią 

zajmuje wystawa główna, pozostała część – wystawy czasowe, wielofunkcyjna sala: 

audytoryjna, kinowa i koncertowa, sale warsztatowe Centrum Edukacyjnego, 

specjalna przestrzeń dla dzieci, klub, restauracja oraz sklep muzealny. 

 

B. Powierzchnie poszczególnych przestrzeni gastronomicznych 
 

1. Restauracja i bufet     180,62 m² 
2. Weranda (będąca częścią restauracji)       62,45 m²  
3. Zaplecze kuchenne    187,07 m² 

 
------------------------------------------------------------------------- 

Razem    430,14 m² 

 

C. Warunki Dzierżawy 
 

1. Okres Dzierżawy: na okres 3 lat, z możliwością:  
a. wcześniejszego wypowiedzenia na określonych we wzorze Umowy warunkach 

lub  
b. jednokrotnego przedłużenia o 2 lata za zgodą obu stron i na warunkach 

uzgodnionych w odrębnym aneksie. 
2. Miesięczny czynsz: stawka zaproponowana przez Oferenta w ramach Konkursu za 

pomieszczenie sali restauracyjnej i werandy oraz  zaplecza kuchennego. 



 

3. Koszty utrzymania i eksploatacji: energia elektryczna, gaz, woda  na podstawie 
liczników oraz  odpady stałe na podstawie umów własnych są ponoszone przez 
Dzierżawcę. 

4. Zaproponowane przez Dzierżawcę zniżki lub specjalna oferta lunchowa dla 
pracowników Muzeum oraz innych osób posiadających uprawnienia do zniżek, takich 
jak np. darczyńcy,  członkowie Klubu Przyjaciół  Muzeum, partnerzy, specjalne grupy 
zorganizowane. 

5. Wszystkie inne, niezbędne informacje zawiera załącznik nr 8 Regulaminu, który 
zostanie udostępniony po drugim etapie Konkursu. 
 

D. Wyposażenie kuchni,  sali restauracyjnej i bufetu 
 

1. Kuchnia jest kompleksowo wyposażona w sprzęt kuchenny.   Wyposażenie 
technologiczne pomieszczeń wskazano na rysunku – Załącznik nr 5, a szczegółową  
specyfikację wyposażenia zamieszczono w tabeli w Załączniku nr 2. 

2. Meble kuchenne (stoły, zlewozmywaki, baseny) wykonane są z blachy  nierdzewnej, 
maszyny i urządzenia techniczne posiadają obowiązujące certyfikaty i znaki 
bezpieczeństwa przewidziane przepisami bhp. 
 

E. Szacowana liczba pracowników, współpracowników i osób odwiedzających Muzeum 
 

1. Pracownicy i współpracownicy Muzeum to ok. 200 osób. 
2. Odwiedzający Muzeum  według wskazań z bramek przy wejściu głównym to ok. 0,75 

mln rocznie, z czego 350 000 zwiedzający wystawę stałą. 
 

F. Dodatkowe informacje 
 

1. Ilość miejsc konsumpcyjnych: 
 – od 100 w sali  restauracyjnej (w zależności od aranżacji nawet do 160 os.) 

 – około 20 na przeszklonej werandzie,  

– około 50 w hallu głównym wokół dachu synagogi. Jest to miejsce nieobjęte 

czynszem i może być wykorzystywane tylko jeśli nie koliduje z innymi wydarzeniami 

programowymi lub komercyjnymi Muzeum. 

    

2. Zaprojektowana moc zainstalowana i przydzielona do restauracji wynosi 121,5 kW.  Nie 
ma możliwości zwiększenia przydzielonej mocy. Moc przydzielona barkowi wynosi 10,5 
kW i nie ma możliwości jej zwiększenia.  

3. Podłączenie Internetu – we własnym zakresie Dzierżawcy na podstawie odrębnej 
umowy z operatorem. 



 

4. Pomieszczenia socjalne oraz toalety dla pracowników Restauracji znajdują się w 
przestrzeniach zaplecza kuchennego. 

5. Muzeum udostępni 1 miejsce parkingowe w strefie cargo. Nie ma możliwości 
zwiększenia ilości miejsc parkingowych. 
 

G. Ochrona 
 

1. W Muzeum jest całodobowa ochrona i monitoring całego budynku. Nie będzie 
możliwości wprowadzenia przez Dzierżawcę innej, dodatkowej firmy ochroniarskiej. 

2. Dzierżawca będzie zobowiązany do całkowitego dostosowania się do wymogów 
bezpieczeństwa obowiązujących w Muzeum, bez możliwości jakichkolwiek odstępstw. 
 

II. Wytyczne do prowadzenia Restauracji i Bufetu: 
 

A. Wymagane funkcje 
 

1. Funkcje gastronomiczne ogólnodostępne dla gości i pracowników Muzeum. 
2. Przestrzeganie wartości promowanych w Muzeum. 
3. Oferowane posiłki muszą być: 

a. dostosowane do pór dnia i wydarzeń specjalnych, które mogą mieć miejsce w 
Muzeum, 

b. różnorodne cenowo, uwzględniając różne grupy docelowe takie jak dzieci i 
młodzież szkolna, turyści polscy, turyści zagraniczni, indywidualni i grupowi, 
oferta dla wegetarian oraz oferta fit, 

c. zgodne z nowoczesnymi trendami kulinarnymi i wiedzą o wpływie żywności na 
zdrowie, 

d. komponowane z użyciem sezonowych świeżych owoców i warzyw oraz z 
produktów dobrej jakości od sprawdzonych dostawców, 

e. oparte na tradycyjnej kuchni żydowskiej, aszkenazyjskiej, sefardyjskiej, 
mieszanej lub izraelskiej, 

f. kosher-style 
g. w bufetu powinny być dostępne gotowe, certyfikowane posiłki koszerne, 
h. estetycznie serwowane, 

4. Oferowane posiłki nie mogą: 
a. zawierać wieprzowiny i mięsa zwierząt uznawanych za niekoszerne, 
b. łączyć produktów mlecznych i zwierzęcych, 
c. zawierać owoców morza, 
d. mieć charakteru fast foodu produkowanego z półproduktów, 
e. w całości pochodzić z mrożonek, produktów wysoko przetworzonych, 

półproduktów lub produktów gotowych, 



 

f. zawierać syntetycznych polepszaczy i przyspieszaczy ułatwiających 
przygotowywanie posiłków ze stratą dla zalet smakowych i wartości 
odżywczych, 

g. w wyraźny sposób odchodzić tematycznie od kuchni żydowskiej w kierunku np. 
dań kuchni azjatyckiej (sushi i inne), włoskiej (np. pizzeria), meksykańskiej i 
innych. 

5. Wysokie standardy obsługi klienta, w tym personel znający języki obce w sposób 
komunikatywny, umożliwiający sprawną i profesjonalną obsługę. 

6. Wysoki poziom okazjonalnej obsługi gości VIP, w tym dyplomatów, gości ambasad a 
nawet głów państw, wybitnych członków świata nauki lub artystów. 

7. Obsługa imprez okolicznościowych (np. obchodzenie świąt żydowskich) wynikających 
ze specyfiki obiektu oraz czasowe dopasowanie menu do tradycyjnych świąt (np.: 
Chanuki), mile widziane menu inspirowane dominującymi wydarzeniami (np. 
wystawami czasowymi). 

8. Gotowość wsparcia muzeum i współpracy przy realizacji oferty programowej w 
zakresie gastronomii i kulinariów. 

9. Zaangażowanie w realizację znanych z wyprzedzeniem wydarzeń takich jak Dzień 
Dziecka, Noc Muzeów, itp.  

10. W miarę możliwości i posiadanych zasobów promocja wśród klientów restauracji 
wiedzy o kuchni żydowskiej, w tym zakresie również współpraca z działem komunikacji 
muzeum oraz Menora Info Punkt.  

11. Przejawianie inicjatywy i chęć rozwoju restauracji jako miejsca znanego w Warszawie z 
dobrej kuchni żydowskiej.  

12. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi do obsługi i komunikacji z klientami i 
potencjalnymi klientami, posiadanie własnej strony internetowej i aktywnego profilu 
lub profili w mediach społecznościowych. 

13. Minimalizacja stołówkowego charakteru poprzez przemyślany i spójny wizerunek 
marki oraz wystrój, nawiązujący do nowoczesnej architektury Muzeum, kolorystyki, 
używanych materiałów i form. 

 

B. Wymagany asortyment 
 

1. Restauracja ma specjalizować się w kuchni żydowskiej.  
2. Bufet restauracji – ma prowadzić  sprzedaż napojów gorących i zimnych, wyrobów 

cukierniczych, dań na wynos typu kanapki, sałatki oraz gotowych dań koszernych.   
3. Bufet restauracji jest otwarty na hol główny Muzeum. 
4. Potrawy muszą być zróżnicowane pod względem cenowym i dostosowane do różnych 

grup klientów. 
 

 



 

III. Informacje operacyjne: 
 

A. Godziny otwarcia 
 

1. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających:  10.00 - 18.00 z wyjątkiem wtorku 
(dzień techniczny) oraz Jom Kipur.  

2. Restauracja będzie otwarta w godzinach pracy Muzeum a we wtorki zapewni 
pracownikom ofertę lunchową w ustalonych godzinach. 

3. Muzeum zastrzega prawo do poinformowania Dzierżawcy z wyprzedzeniem i na 
warunkach przewidzianych w umowie o konieczności dodatkowego przedłużenia 
godzin otwarcia, wcześniejszego zamknięcia, ograniczenia pracy lub całkowitego 
zamknięcia restauracji.  
 

B. Rozpoczęcie działalności 
 
Dzierżawca rozpocznie działalność nie później niż 21 sierpnia 2019 r.  

 
C. Pracownicy Restauracji 

 
1. Dzierżawca musi zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, aby umożliwić 

nieprzerwane  funkcjonowanie Restauracji w godzinach otwarcia. 
2. Dzierżawca zadba o odpowiedni, jednolity i estetyczny strój dla pracowników 

Restauracji. Muzeum zastrzega sobie prawo ingerowania w dobór stroju. 
3. Wymagania stawiane pracownikom Restauracji: 

a) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, inne języki obce mile 
widziane, 

b) wysoka kultura osobista, 
c) umiejętność szybkiego uczenia się. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag co do jakości obsługi klientów, a 
Dzierżawca 
 niezwłocznie jest zobowiązany do zastosowania się do uwag Muzeum. 

 

D. Wyposażenie / wystrój /meble 
 

1. Wyposażenie meblowe sali restauracyjnej, zaplecza kuchennego i bufetu są  
własnością  Muzeum. 

2. Dzierżawca jest zobowiązany do dbałości o stan wyposażenia sali restauracyjnej, 
zaplecza kuchennego i bufetu.  

3. Oznakowanie Restauracji na ulotkach, planach, mapach oraz w budynku należy do 
Muzeum. 



 

  
E. Nadanie własnej nazwy Restauracji  

 
1. Istnieje możliwość nadania własnej nazwy Restauracji, ale musi mieć to związek z 

nazwą Muzeum i wymaga pisemnej zgody Muzeum. 
2. Istnieje możliwość umieszczenia logo Dzierżawcy Restauracji w formie i miejscu 

zaakceptowanym przez Muzeum.  
 

F. Zasady bezpieczeństwa 
  

Dzierżawca Restauracji jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w budynku Muzeum. 

 

G. Rabaty 
 

Dzierżawca będzie honorował ustalone z Muzeum rabaty dla pracowników, darczyńców, 

partnerów oraz członków Klubu Przyjaciół  Muzeum (5% dla członków z kartą Gimel, 10% 

dla członków z kartą Bet, 15% dla członków z kartą Alef i Taw). 

 

H. Usługi cateringowe 
 

W budynku świadczone są usługi cateringowe towarzyszące różnorodnym wydarzeniom 

(np. konferencjom, bankietom, koncertom itd.) odbywającym się w Muzeum.  Oferta 

cateringowa Dzierżawcy Restauracji będzie również jako jedna z kilku brana pod uwagę 

pod względem cenowym i spełniającym oczekiwania gości. O wyborze firmy cateringowej 

decyduje klient.  

 

I. Deratyzacja, dezynsekcja 
 

W Restauracji musi odbywać się regularnie deratyzacja, dezynsekcja, a Dzierżawca jest 

zobowiązany do składania WyDzierżawyjącemu raportu z monitoringu, aktywności 

insektów i gryzoni (zgodnie z przepisami HACCP). 

 

J. Sprzątanie 
 



 

Dzierżawca Restauracji zapewni we własnym zakresie sprzątanie sali restauracyjnej i 

zaplecza bufetu oraz mycie okien przynależących do Restauracji. Będzie też dbać o 

podłogę zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 6. 

 

K. Dostarczanie towaru do Restauracji oraz wywóz śmieci 
 

1. Dostawa towaru oraz usuwanie śmieci musi odbyć się poza godzinami otwarcia 
Muzeum dla zwiedzających. 

2. Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na wywóz śmieci we własnym 
zakresie. 

3. Muzeum zapewni dostęp do oznakowanego dla Restauracji pojemnika na śmieci na 
poziomie  „ -1” do czasu wywozu śmieci. 

 

 

 

 


