
Nowy Teatr zaprasza do współpracy 

Nowy Teatr ogłasza dwuetapowy konkurs na najem i prowadzenie baru w foyer Nowego Teatru przy 

ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie. 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Regulamin i szczegółowe zasady postępowania konkursowego 

na wybór najemcy baru w foyer Nowego Teatru. 

Oferty wstępne mogą składać organizacje pozarządowe lub firmy. 

Od zainteresowanych oczekujemy przedstawienia oferty wstępnej zawierającej co najmniej: 

- dane Oferenta, w tym dane kontaktowe, 

- szczegółową propozycję oferty gastronomicznej kawiarni i restauracji oraz propozycję oferty 

cateringowej – wraz z cenami; 

- propozycję osoby mającej pełnić funkcję szefa kuchni; 

- oświadczenie dotyczące co najmniej 3-letniego doświadczenia (w przeciągu ostatnich 5 lat) w 

prowadzeniu kawiarni i restauracji (ze wskazaniem nazwy i adresu prowadzonej kawiarni i restauracji) 

oraz referencje lub portfolio prezentujące dotychczasową działalność i doświadczenie, 

a wszystko powyższe zgodnie z Regulaminem. 

 

Chcemy, aby bar był czynny codziennie od godz. 9 rano do późnego wieczora. W związku z faktem, 

że bar stanowi część wielofunkcyjnej przestrzeni foyer Teatru, należy zakładać okresowe ograniczenia 

wynikające z realizowanego przez Nowy Teatr programu kulturalno-edukacyjnego; w szczególności 

powinien uwzględniać realizację wydarzeń kulturalnych w foyer, w tym mniejszych przedstawień 

teatralnych organizowanych w tej przestrzeni (biletowane i niebiletowane). 

Nowy Teatr zapewnia stałe wyposażenie gastronomiczne i umeblowanie baru i jego zaplecza. 

Liczy się dla nas nieszablonowe podejście, wysoka jakość oferty gastronomicznej oraz gotowość na 

otwartą formułę, w jakiej będzie prowadzony bar. Dlatego będziemy oceniać atrakcyjność i 

innowacyjność koncepcji prowadzenia baru w powiązaniu z propozycją oferty gastronomicznej, a 

także dotychczasowe doświadczenie Oferenta i proponowanego przez niego szefa kuchni. 

 

Do Etapu II konkursu Teatr zaprosi wybranych Oferentów, z którymi będą prowadzone negocjacje.  

Prosimy o składanie ofert wstępnych do dnia 7 marca 2017 r. na adres e-mail: 

sekretariat@nowyteatr.org lub bezpośrednio do sekretariatu Teatru (ul. Madalińskiego 10/16, 

Warszawa, I piętro). Sekretariat czynny jest w godzinach od 9:00 do 17:00. W przypadku ofert 

składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wymaganymi elementami oferty są skany 

podpisanych oświadczeń, zgodnie z Regulaminem. 

W przypadku zapytań w sprawach związanych z postepowaniem prosimy o kontakt od poniedziałku 

do piątku (z wyjątkiem świąt) w godz. 10-16: Dorota Flinker   + 48 22 379 33 10  

Chcielibyśmy, aby bar zaczął funkcjonować od 20 kwietnia 2017 roku. 

Szczegółowe warunki i inne informacje zawarte są w Regulaminie i szczegółowych zasadach 

postępowania konkursowego na wybór najemcy baru w foyer Nowego Teatru. Prosimy o 

dokładnie zapoznanie się z Regulaminem! 
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Regulamin i szczegółowe zasady postępowania konkursowego na wybór najemcy baru w foyer 

Nowego Teatru. 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Organizatorem postępowania konkursowego jest Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16, 02-512 Warszawa, zwany w dalszej części regulaminu Teatrem. 

2. Konkurs prowadzi Zespół ds. wyboru najemcy baru powołany decyzją Dyrektora. 

3. Zespół odpowiada za prawidłowy przebieg postępowania oraz za przestrzeganie postanowień 

niniejszego Regulaminu.   

4. Członkowie Zespołu związani są tajemnicą służbową w zakresie informacji uzyskanych w trakcie 

prac Zespołu. 

5. Konkurs ma celu wybór najlepszej z ofert na prowadzenie baru zlokalizowanego w foyer Teatru, 

która to oferta, w ocenie Teatru, w najpełniejszy sposób będzie odpowiadała specyfice miejsca 

oraz przedstawiała najciekawszą ofertę gastronomiczną. 

6. Osoby biorące udział w postępowaniu zwane są dalej Oferentami. 

7. Informacje o miejscu: 

Foyer Nowego Teatru zlokalizowane jest w zabytkowym Garażu Miejskim wybudowanym w 

1927 r. na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta. Foyer to wielofunkcyjna 

przestrzeń o wielkości ok. 700 m2, wysoka na ok. 6-8 m. Jest dostępna dla osób z 

niepełnosprawnościami. Do foyer wchodzimy z łącznika zlokalizowanego przy ul. Madalińskiego. 

Foyer graniczy poprzez mobilną ścianę z dużą salą teatralną. Ściana ta pozwala na akustyczne 

odizolowanie obydwu przestrzeni. W przestrzeni foyer oprócz baru jest zlokalizowana kasa 

teatralna oraz księgarnia. Ponadto w foyer są organizowane przez Teatr różnego rodzaju 

wydarzenia takie jak: przedstawienia, wystawy, koncerty, wykłady, pokazy filmów itp. Co 

szczególnie istotne, bar obsługuje publiczność przedstawień teatralnych (ok. 400 osób). Teatr 

zapewnia również stoliki wraz z krzesłami (ok. 50 miejsc). 

8. Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni w miejscu, o którym mowa w pkt. 7 na cele 

prowadzenia baru teatralnego animującego wraz z innymi funkcjami przestrzeń foyer. Przestrzeń 

podlegająca wynajmowi wynosi łącznie 73,84 m2 i składają się na nią:  
- bar wraz z meblem barowym i przestrzenią przed meblem barowym o łącznej powierzchni 

39,22 m2 

- zaplecze baru o powierzchni 25,3 m2 

- toaleta o powierzchni 2.73 m2 

- pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 6,59 m2. 

Przestrzeń podlegająca najmowi została przedstawiona na grafice stanowiącej Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. Zaplecze baru oraz bar są wyposażone przez Teatr w stałe urządzenia 

gastronomiczne, których lista stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

9. Oferent, którego oferta zostanie uznana przez Teatr za najlepszą, w razie zawarcia umowy najmu z 

Teatrem, będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń w celu prowadzenia 

baru. Bar poprzez swoją ofertę powinien nawiązywać do klimatu miejsca, jakim jest Teatr. Oferta 

najmu musi również uwzględniać godziny otwarcia i zamknięcia Teatru oraz inne szczególne 

ograniczenia, o których mowa m.in. w pkt. 7 powyższej. 

10. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. 

11. Oferentami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub 

jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w tym także organizacje pozarządowe). 

§ 2. Zasady szczegółowe prowadzenia postępowania 

1. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe i zakłada przeprowadzenie negocjacji z Oferentami 

zaproszonymi do Etapu II konkursu. 

2. Etap I: oferty wstępne 

1) Teatr zaprasza do składania ofert wstępnych, w szczególności poprzez umieszczenie 

zaproszenia na stronie internetowej Teatru; 

2) Zaproszenie zawiera: 



a) ogólne informacje, określające sposób przygotowania ofert wstępnych oraz wymagania 

Teatru, a także informację o miejscu i terminie złożenia oferty wstępnej,  

b) informację o kryteriach, jakimi będzie kierował się Zespół przy kwalifikacji i ocenie ofert 

wstępnych w Etapie I oraz ocenie propozycji Oferentów w Etapie II. 

3) Oferta wstępna jest deklaracją Oferenta o chęci przystąpienia do negocjacji z Teatrem i 

ewentualnej współpracy w zakresie przedmiotu postępowania, a także współpracy z Teatrem 

w zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej. 

4) Oferta wstępna zawiera co najmniej: 

a) dane Oferenta, w tym dane kontaktowe, 

b) oświadczenie Oferenta, że posiada odpowiednie doświadczenie, tj. przez w przeciągu 

ostatnich 5 lat prowadził kawiarnię i restaurację nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  

(ze wskazaniem nazwy i adresu prowadzonej kawiarni i restauracji), wraz z referencjami 

lub portfolio prezentującymi dotychczas prowadzoną działalność i doświadczenie; 

c) propozycję co najmniej jednego szefa/szefowej kuchni z odpowiednim doświadczeniem, 

wraz z jego/jej CV, referencjami oraz jego/jej zgodą na uczestniczenie w konkursie (przy 

czym ww. osoba nie musi być na chwilę składania oferty zatrudniona przez Oferenta); 

d) szczegółową propozycję oferty gastronomicznej kawiarni wraz z cenami (w tym w 

szczególności: napoje bezalkoholowe, kawy i herbaty, piwa i wina – wszystko powyższe 

ze wskazaniem pochodzenia lub marki produktu, oferta ciast i przekąsek z podziałem na 

ciepłe i zimne, soki świeżo wyciskane i koktaile); ceny powinny zostać przedstawione z 

podziałem na gości oraz pracowników i współpracowników Teatru (obowiązkowa 

zniżka); 

e) szczegółową propozycję oferty restauracji wraz z cenami (śniadania, lunch’e, 

obiady/kolacje); wszystkie dania powinny być   wegetariańskie,  lub zawierać ryby, a ceny 

powinny zostać przedstawione z podziałem na gości oraz pracowników i 

współpracowników Teatru (obowiązkowa zniżka); 

f) propozycję cateringową dla Teatru na bankiet dla 100 osób wraz z ceną.  

5) Oferta wstępna powinna być złożona w sekretariacie Teatru w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu lub też wysłana w terminie za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w 

ogłoszeniu. Oferty składane w sekretariacie oraz załączniki do nich powinny być podpisane 

przez odpowiednie osoby (w przypadku Oferentów nie będących osobami fizycznymi - 

zgodnie z reprezentacją jednostki); oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej 

powinny stanowić skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.  

6) Oferta wstępna nie zawiera proponowanej wysokości czynszu. 

7) Oferty wstępne nie spełniające wymagań Regulaminu nie będą ocenione i zostaną przez 

Zespół odrzucone.  

8) Oferty wstępne spełniające wymagania Regulaminu zostaną przez Zespół przeanalizowane i 

ocenione. 

9) Kryteriami oceny ofert wstępnych przez Zespół są atrakcyjność i innowacyjność oferty pod 

względem ogólnej koncepcji dostosowania jej do miejsca i Teatru oraz doświadczenie w 

funkcjonowaniu podmiotu na rynku prowadzenia działalności gastronomicznej. 

3. Etap II: negocjacje 

1) W Etapie II mogą wziąć udział tylko ci Oferenci, którzy złożyli kompletne oferty wstępne, 

spełniające wymagania Regulaminu i zostali zaproszeni do Etapu II konkursu w wyniku oceny 

ich ofert wstępnych przez Zespół. 

2) Po zaproszeniu wybranych Oferentów do udziału w Etapie II konkursu, Teatr przeprowadzi 

negocjacje z wybranymi do tego etapu Oferentami; prowadzone negocjacje będą miały 

charakter poufny. 

3) Negocjacje mogą być prowadzone kilka razy z tym samym Oferentem. 

4) Po zakończeniu negocjacji, Zespół wybierze najlepszą ofertę wstępną uszczegółowioną w 

procesie negocjacji. Z wyboru zostanie sporządzony protokół. 

5) W postępowaniu może zostać wybrana jako najlepsza tylko jedna oferta. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu prze Zespół podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora. 

5. Po wybraniu najlepszej oferty zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 4 Regulaminu, Teatr przystąpi do dalszych 

negocjacji z wybranym Oferentem w celu zawarcia z nim umowy najmu.  



6. Umowa najmu zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu negocjacji. Umowa nie może być 

zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy, chyba że Teatr postanowi inaczej. Bar powinien zacząć 

funkcjonować 20 kwietnia 2017 roku, przy czym termin ten może ulec zmianie bądź to 

jednostronną decyzją Teatru, bądź to na skutek porozumienia Teatru oraz Oferenta, którego oferta 

zwyciężyła w konkursie. 

 

§ 3. Informacje końcowe 

    

1. Teatr zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty na każdym 

etapie postępowania oraz prawo do odwołania konkursu w każdym czasie, również po jego 

zakończeniu.  

2. Z tytułu uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu jego uczestnikom nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Teatru. 

3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wstępnej oraz inne 

koszty związane z udziałem Oferenta w postępowaniu. 

4. Konkurs może się odbyć także w przypadku zakwalifikowania do konkursu tylko jednego 

Oferenta spełniającego warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

5. Składając Teatrowi ofertę wstępną Oferent akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

6. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, również w trakcie trwania konkursu, 

jednostronną decyzją Teatru. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną niezwłocznie ogłoszone przez 

Teatr na stronie internetowej Teatru i wiążą Oferentów od dnia ich ogłoszenia. 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 lutego 2017 roku i zostaje ogłoszony na stronie 

internetowej Teatru. 

 

Dyrektor 

Karolina Ochab 


