
 

 

ORGANIZATOR 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

tel. (022) 544-27-00 

REGULAMIN KONKURSU  

na pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej pomieszczeń w 

piwnicy oraz na parterze dawnej Oficyny Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnej wraz z 

ofertą gastronomiczną 

Zatwierdzono do stosowania: 

DRHS. 214.3-1.PSP.2021 

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE 

Warszawa, dnia 06.12.2021 



 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wpisane do Rejestru 
Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod 
numerem RIK 39/95, mające siedzibę w Warszawie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 
02-958 Warszawa, NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, zwane w dalszej części 
„Organizatorem”. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie konkursu (dalej „regulamin”) 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. 

3. Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: 
www.wilanow-palac.pl. 

§ 2 

PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej 

pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze dawnej Oficyny Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnej wraz z ofertą 

gastronomiczną (dalej jako „Przedmiot najmu” i/lub „kawiarnia”). Szczegółowy opis pomieszczeń 

wraz z wyposażeniem zawierają Załączniki nr 3, 3a do niniejszego regulaminu. Powierzchnia  

przeznaczona na wynajem w odniesieniu do przestrzeni dostępnej publicznie na parterze i na 

zewnątrz budynku (tzw. ogródek) wynosi 219,43 m² (w tym ogródek o powierzchni do 100 m²),  

a w odniesieniu do części zaplecza kuchennego i sanitarnego w piwnicy 139 m².  

2. Nagrodą w konkursie będzie zawarcie od lutego 2022 r. umowy najmu wyżej wymienionych 

przestrzeni na warunkach Organizatora przez okres 9 lat i 11 miesięcy (119 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy).  

3. Właścicielem budynku i objętych konkursem pomieszczeń i użytkownikiem wieczystym terenu 

ogródka jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

§3 

WYMAGANIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem konkursu może być: 

1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna, której ogólnie obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, 
a także podmioty te występujące wspólnie, oraz  

2) podmiot posiadający zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prowadzenia 
działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu kawiarni z elementami małej 
gastronomii (sprzedaż i serwowanie zup, kanapek, sałatek i lunchów). 

2. Organizator konkursu uzna ww. warunek za spełniony (ust. 1 b), jeżeli uczestnik konkursu 
przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności 
gospodarczej, o ile odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

§ 4 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

1. Oferta konkursowa musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu, zawierający 
proponowaną wartość czynszu miesięcznego za 1m² najmowanej powierzchni; 
wartość ta nie powinna być niższa niż 38 zł netto za 1 m² wewnątrz budynku oraz 
odpowiednio 50% tej kwoty, tj. 19 zł netto za teren na zewnątrz budynku (tzw. 
ogródek); 

https://www.wilanow-palac.pl/bip


 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) pisemną koncepcję prowadzenia kawiarni w Oficynie Kuchennej w Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie wraz z opisem i/lub wizualizacjami programu działań 
promocyjnych, tj. planowanych kampanii w mediach społecznościowych (postów i 
wydarzeń), planów na druk ulotek, banerów lub plakatów informacyjnych w zakresie: 

a)  własnej działalności kulturalnej, zgodnej z profilem miejsca, zasadami opieki 
nad zabytkami i wizerunkiem Muzeum – odtwarzaniem i propagowaniem 
wiedzy o kuchni historycznej, 

b) współpracy z Muzeum w możliwych do realizacji wspólnych programach 
działalności kulturalnej i przemysłów kulturowych, i wspierania nawzajem 
marek Muzeum i Uczestnika konkursu, o czym niżej w pkt. 4) i 6); 

4) pisemną koncepcję menu wraz z proponowanymi cenami i zdjęcia co najmniej dwóch 
potraw menu powinno odnosić się do charakteru i historii Pałacu w Wilanowie, np. 
wykorzystywać receptury z muzealnych publikacji, oraz być spójne z drukami 
wydawanymi przez Muzeum (np. ulotkami, broszurami, edukacyjnymi kartami pracy); 

5) opis i wizualizacje aranżacji użytkowej kawiarni, w tym ogródka zgodne z założeniami i 
wytycznymi nakreślonymi w załącznikach 3 i 3a; 

6) opis możliwości współpracy z Muzeum w zakresie realizowania autorskich programów 
oraz wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych zwłaszcza w zakresie rekonstruowania 
kuchni historycznej, w tym: organizacja warsztatów kulinarnych, sprzedaż biletów, 
wydawnictw i pamiątek muzealnych na terenie kawiarni, organizacja wernisaży, 
organizacja wieczorów autorskich, organizacja kolacji i konferencji naukowych, 
organizacja wydarzeń branżowych - targów, tworzenie i propagowanie wspólnej oferty 
sprzedażowej i edukacyjnej umacniającej markę Muzeum i Uczestnika konkursu; 
tworzenie autorskiej oferty edukacyjnej i promocyjnej np. w zakresie usług 
przewodnickich, własnych wydarzeń edukacyjnych; 

7) oświadczenie Uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika konkursu  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku 
konkursu Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu; 

8) w przypadku Uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność 
gospodarczą, pozostającą  w związku małżeńskim poświadczone notarialnie 
oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciąganie zobowiązań wynikających z 
umowy najmu. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez Uczestnika konkursu lub osobę 
upoważnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu. Jeżeli sposób reprezentacji Uczestnika 
konkursu nie wynika bezpośrednio z dostarczonych dokumentów, do oferty należy załączyć 
stosowne pełnomocnictwo, z którego wyraźnie wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty. 

3. Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Uczestnika konkursu, składane są w oryginale, 
natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Uczestnika konkursu (upełnomocnionego przedstawiciela). W przypadku 
Pełnomocnictwa wymaga się oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 
oryginałem. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

§ 5 

SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ ORGANIZATORA Z UCZESTNIKAMI KONKURSU  

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Uczestnik konkursu  



 

przekazują e-mailem, z zastrzeżeniem ust.3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Jeżeli Organizator lub Uczestnik konkursu przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienie oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.), każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Organizatora na adres e-mailowy podany przez 
Uczestnika konkursu w formularzu ofertowym zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z treścią pisma z adresu e-mail. 

6. Uczestnik konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści regulaminu. 
Wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator 
zamieści na swojej stronie internetowej www.wilanow-palac.pl, na której udostępnił niniejszy 
regulamin. Tym samym wszelkie informacje opublikowane na stronie Organizatora stanowią 
integralną część regulaminu i dotyczą wszystkich Uczestników konkursu. Uczestnik konkursu jest 
zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia. 

7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić treść niniejszego regulaminu. Dokonaną zmianę Organizator zamieści na własnej stronie 
internetowej www.wilanow-palac.pl. 

8. Korespondencję, związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
e-mail: sprzedaz@muzeum-wilanow.pl 

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konkursu są:  
Grzegorz Mazur, e-mail: sprzedaz@muzeum-wilanow.pl 

Paulina Szulist-Płuciniczak, e-mail: sprzedaz@muzeum-wilanow.pl 

§ 6 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY KONKURSOWEJ 

1. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

3. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

4. Uczestnik konkursu przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszym regulaminie. 

5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Uczestnik konkursu pokrywa wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty; koszty te nie podlegają zwrotowi przez Organizatora. 

6. Oferta musi zawierać:   

1) formularz oferty, 

2) oświadczenia i 

3) dokumenty wymienione w § 4 Regulaminu. 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych 
przepisów, do składania oświadczeń woli – reprezentowania Uczestnika konkursu na zewnątrz. W 
przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Uczestnika konkursu inną 
niż wskazana w dokumentach rejestrowych, należy dołączyć do składanych dokumentów 
pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika konkursu w niniejszym konkursie albo 
reprezentowania w konkursie i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w 
formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe 
pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu. 

8. Organizator uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 
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imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak (podpis) jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego 
imienia i nazwiska, to znak (podpis) musi być uzupełniony pieczęcią, z której można odczytać 
imię i nazwisko podpisującego. 

9. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę – 
osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Uczestnika konkursu. 

10. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu 
naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę – osobę(y) upoważnioną(e) do 
reprezentowania Uczestnika konkursu. Poprawki liczb i cyfr należy wpisać wyrazami (słownie). 

11. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane 
kolejno. 

12. Oferta powinna być dostarczona w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu – kopercie, 
oznaczonym nazwą i adresem Uczestnika konkursu wraz z napisem: 
Pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji i użytkowej pomieszczeń w piwnicy oraz na 
parterze dawnej oficyny kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z 
przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnej wraz z ofertą gastronomiczną.  

NIE TWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

13. Uczestnik konkursu może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

1) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć 
kolejnym numerem. 

2) Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Uczestnika konkursu . 
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć 
dopiskiem „WYCOFANIE”. 

§ 7 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania ofertą wynosi 90 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

§ 8 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH 

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: 

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE  

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

Dział Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży, budynek dawnego browaru przy ul. Stanisława 
Kostki Potockiego 11, pok. 308   

do dnia 04.01.2022 r. do godz. 12.00 

2. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za termin 
złożenia oferty Organizator uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Sekretariatu Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Uczestnik konkursu otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia 
oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez 
Uczestnika konkursu drogą pocztową. UWAGA: Organizator nie będzie honorował daty stempla 
pocztowego. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora:  

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE  



 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

Dział Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży, budynek dawnego browaru przy ul. Stanisława 
Kostki Potockiego 11, pok. 308  

dnia 04.01.2022 r. o godz. 12.15 

5. Otwarcie ofert konkursowych jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Organizator odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Uczestników konkursu oraz 
proponowane stawki czynszu najmu. 

7. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE” zostaną otwarte, a oferty, których dotyczy 
„WYCOFANIE”, zostaną zwrócone bez otwierania Uczestnikowi konkursu. Koperty oznaczone 
słowem „ZMIANA”, zostaną otwarte i dołączone do ofert, których dotyczą. 

§ 9 

KRYTERIA OCENY OFERT KONKURSOWYCH I ICH WAGA 

1. Konkurs ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie. Oferty oceniane będą przez komisję konkursową pod względem 
proponowanej wysokości czynszu oraz dodatkowych kryteriów opisanych w ust. 3 poniżej. 

2. Członkowie komisji oceniają oferty w sposób niezależny i obiektywny na posiedzeniu niejawnym. 
Członkowie komisji konkursowej dokonują oceny każdej oferty oddzielnie według kryteriów, o 
których mowa w ust. 3 poniżej. Ostateczną ocenę punktową każdej z ofert ustala się na podstawie 
średniej z sumy punktów przyznanych tej ofercie przez wszystkich członków Komisji biorących 
udział w posiedzeniu. Z posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół zawierający 
uzasadnienie dokonanej oceny. Każdy członek komisji ma prawo złożyć zdanie odrębne do 
protokołu.  

3. Oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

Lp. Kryterium Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, które 
może otrzymać 
oferta za dane 
kryterium po 

uwzględnieniu 
wagi kryterium 

1. Miesięczna stawka czynszu najmu netto za 
1m2

 
w Oficynie Kuchennej Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie 

55% 55 

2. Pisemna koncepcja prowadzenia kawiarni w 
Oficynie Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie wraz z opisem i/lub 
wizualizacjami programu działań 
promocyjnych,  tj. planowanych kampanii w 
mediach społecznościowych (postów i 
wydarzeń), planów na druk ulotek, banerów 
lub plakatów informacyjnych w zakresie: 

a) własnej działalności kulturalnej, zgodnej z 
profilem miejsca i Muzeum – odtwarzaniem i 
propagowaniem wiedzy o kuchni 
historycznej, 
b) współpracy z muzeum w możliwych do 
realizacji wspólnych programach 
działalności kulturalnej i przemysłów 
kulturowych oraz wspierania nawzajem 
marek Muzeum i Uczestnika konkursu 

15% 15 



 

Lp. Kryterium Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, które 
może otrzymać 
oferta za dane 
kryterium po 

uwzględnieniu 
wagi kryterium 

3. Pisemna koncepcja menu wraz z 
proponowanymi cenami i zdjęcia co najmniej 
dwóch potraw  - menu powinno odnosić się 
do charakteru i historii Pałacu w Wilanowie, 
np. wykorzystywać receptury z muzealnych 
publikacji oraz być drukami wydawanymi 
przez Muzeum(np. ulotkami, broszurami, 
edukacyjnymi kartami pracy) 

5% 5 

4. Opis i wizualizacje aranżacji użytkowej 
kawiarni, w tym ogródka zgodnie z 
wytycznymi nakreślonymi  w załącznikach 3 i 
3a 

15% 15 

5. Opis możliwości współpracy z Muzeum w 
zakresie realizowania autorskich  
programów  oraz  wydarzeń edukacyjnych i 
kulturalnych  - zwłaszcza w zakresie 
rekonstruowania kuchni historycznej, w 
tym: organizacja warsztatów kulinarnych, 
sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek 
muzealnych na terenie kawiarni, organizacja 
wernisaży, organizacja wieczorów 
autorskich, organizacja kolacji i konferencji 
naukowych, organizacja wydarzeń 
branżowych - targów, tworzenie i 
propagowanie wspólnej oferty 
sprzedażowej i edukacyjnej – umacniającej 
markę Muzeum i Uczestnika konkursu; 
tworzenie autorskiej oferty edukacyjnej i 
promocyjnej – np. w zakresie usług 
przewodnickich, wydarzeń edukacyjnych 

10% 10 

 Razem 100% 100 

Obliczanie punktacji w kryterium „miesięczna stawka czynszu najmu za 1m2
 
w Oficynie 

Kuchennej przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” zostanie dokonane  z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób: 

Oferta z najwyższą stawką czynszu najmu za 1 m2
 
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 55. W 

kryterium brana jest pod uwagę jedynie powierzchnia użytkowa wewnątrz budynku, tj. parter i 
piwnica o powierzchni łącznej 258,43 m². Kwota przewidziana za wynajem części przeznaczonej na 
tzw. ogródek powinna zostać określona w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu, i wynosić 50% ceny przewidzianej za 1 m² powierzchni wewnątrz 
budynku. 

Liczba punktów otrzymanych przez pozostałe oferty zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 
55 z uwzględnieniem proporcjonalnego stosunku do najkorzystniejszej oferty wg poniższego wzoru 
(obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): 



 

C = Stawka czynszu najmu netto za 1m2
 
badanej oferty / Najwyższa stawka czynszu 

najmu netto za 1 m2 x 55 

Obliczanie punktacji w kryterium „pisemna koncepcja prowadzenia kawiarni w Oficynie 
Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z opisem i/lub wizualizacjami 
programu działań promocyjnych, tj. planowanych kampanii w mediach społecznościowych 
(postów i wydarzeń), planów na druk ulotek, banerów lub plakatów informacyjnych w zakresie: 

a) własnej działalności kulturalnej, zgodnej z profilem miejsca i Muzeum – odtwarzaniem i 
propagowaniem wiedzy o kuchni historycznej, 

b) współpracy z muzeum w możliwych do realizacji wspólnych programach działalności 
kulturalnej i przemysłów kulturowych oraz wspierania nawzajem marek Muzeum i 
Uczestnika konkursu” zostanie dokonane  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
w następujący sposób: 

Koncepcja prowadzenia kawiarni powinna zawierać opis działań logistycznych, schemat organizacji 
pracy kawiarni w okresie letnim i zimowym (np. stroje obsługi, liczebność zmian, godziny otwarcia, 
możliwość ustawienia punktów sprzedaży plenerowej). Organizacja działań kawiarni powinna być 
na tyle elastyczna, żeby możliwa była współpraca z Muzeum z uwzględnieniem kalendarza 
wydarzeń. Opis podejmowanych działań promocyjnych powinien zawierać listę (i jeśli to możliwe 
określenie miejsca usytuowania oraz wizualizacje) narzędzi, które zostaną wykorzystane do 
promowania kawiarni – jak media społecznościowe, druki wraz ze wskazaniem sposobów 
promowania – np. posty informacyjne, sesje zdjęciowe, ulotki, plakaty, banery. Organizator 
dopuszcza budowanie marki i promowanie marki własnej – we wsparciu z promowaniem i 
umacnianiem marki Muzeum. Dopuszcza się zatem planowanie i promowanie działań o 
charakterze kulturalnym powiązanych tematycznie z rekonstrukcją i kuchnią historyczną. Każdy z 
członków komisji przyzna ocenianej ofercie od 0 do 15 pkt, a następnie przyznana ilość zostanie 
zsumowana i wyliczona zostanie średnia arytmetyczna dla każdej z ofert. Komisja przyznając 
punkty będzie się kierowała spójnością oferty z wymaganiami zawartymi w kryterium. W 
przypadku ujęcia w opisie wyłącznie mediów społecznościowych Komisja przyzna 5 pkt, w 
przypadku ujęciu kampanii w mediach społecznościowych oraz druków przyzna 10 pkt, a w 
przypadku ujęcia w koncepcji dodatkowych elementów (poza wymienionymi) związanych z 
działaniami promocyjnymi Komisja przyzna 15 pkt. 

Obliczanie punktacji w kryterium „Pisemna koncepcja menu wraz z proponowanymi cenami i 
zdjęcia co najmniej dwóch potraw  - menu powinno odnosić się do charakteru i historii Pałacu w 
Wilanowie, np. wykorzystywać receptury z muzealnych publikacji oraz być drukami 
wydawanymi przez Muzeum (np. ulotkami, broszurami, edukacyjnymi kartami pracy) zostanie 
dokonane  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób: 
Menu powinno odnosić się do charakteru i historii Pałacu w Wilanowie, np. wykorzystywać 
receptury z muzealnych publikacji, oraz być spójne z drukami wydawanymi przez Muzeum. 
Koncepcja menu  oceniana będzie pod kątem jakości zastosowanych produktów, doboru i 
różnorodności oferowanego menu, wysokości cen (premiowane będą ceny zrównoważone) oraz 
estetyki podania oferowanego asortymentu. Ważne będzie też wykorzystanie odniesień do 
charakteru i historii Pałacu w Wilanowie, jako rezydencji królewskiej i magnackiej. Do tworzenia 
menu zaleca się korzystanie z muzealnych publikacji kulinarnych (lub innych książek dotyczących 
kuchni historycznej), wydanych w serii „Monumenta Poloniae Culinaria”. Każdy z członków komisji 
przyzna ocenianej ofercie od 0 do 5 pkt, a następnie przyznana ilość zostanie zsumowana i 
wyliczona zostanie średnia arytmetyczna dla każdej z ofert .Komisja przyzna 0 pkt za brak tego 
elementu w pisemnej koncepcji, Komisja przyzna co najmniej 3 pkt za przedstawienie propozycji 
menu, Komisja przyzna co najmniej 5 pkt za przedstawienie propozycji menu opierającego się na 
historycznych książkach kucharskich wraz z uzasadnieniem wyboru potraw w odniesieniu do 
miejsca – Pałacu w Wilanowie. 

Obliczanie punktacji w kryterium „Opis i wizualizacje aranżacji użytkowej kawiarni w tym 



 

ogródka zgodnie z wytycznymi nakreślonymi  w załącznikach 3 i 3a” zostaną dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób: 
Opis i wizualizacje powinny zawierać schemat organizacji przestrzeni w kawiarni, w tym: dobór 
kolorów, dobór materiałów, rozstawienie mebli, organizację szatni, lady i baru oraz ogródka w 
odniesieniu do Załączników nr 3 i 3a do niniejszego regulaminu. Koncepcja prowadzenia kawiarni 
musi przedstawić sposób zagospodarowania przestrzeni oraz korzystania z Przedmiotu najmu w 
Oficynie Kuchennej przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – oceniana będzie pod kątem 
funkcjonalności proponowanych rozwiązań, atrakcyjności i adekwatności formy zagospodarowania 
wnętrza, spójności z wizerunkiem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz oznakowania 
wewnętrznego i zewnętrznego. W ogródku (dziedzińcu gospodarczym o powierzchni do 100 m² 
oraz alejce prowadzącej do Muzeum – do wysokości czwartego okna od drzwi wejściowych) można 
będzie ustawić stoliki, krzesła i parasole kawiarniane, w miejscu wskazanym w Załączniku  3 i 3a do 
Regulaminu. Schemat ustawienia stolików, krzeseł i parasoli, a także ich wygląd powinny uzyskać 
pisemną akceptację ze strony Muzeum, podobnie jak zmiany tego schematu i wyglądu. Wybrane 
stoliki, krzesła, parasole i inne elementy wystroju powinny być spójne z kolorystyką kawiarni, 
otoczeniem Pałacu oraz rozmieszczone w taki sposób, aby nie zaburzały walorów widokowych 
miejsca oraz ciągów komunikacyjnych, tzn. nie mogę stać w głównych alejkach lub niszczyć rabat 
kwiatowych. Zabrania się wprowadzania elementów promujących marki bez zgody muzeum. 
Proponowany wystrój może nawiązywać do elementów związanych z architekturą i wystrojem 
Pałacu, jednak we współczesnym wydaniu. Nie powinien być kopiowaniem zabytków lub stylów. 
Muzeum nie wypożyczy eksponatów, które miałyby być elementem wystroju. Zaznacza się też, że 
proponowana koncepcja powinna zakładać aranżację na podstawie zastanego wnętrza. Nie ma 
możliwości wprowadzania zmian budowalnych, gdyż nie może się to odbyć bez zgody Konserwatora 
Zabytków. 
Konieczne jest uwzględnienie zaleceń z Załączników nr 3 i 3a odnoszących się do lokalizacji szatni, 
miejsca sprzedaży wydawnictw i pamiątek muzealnych oraz punktu informacyjnego. Muzeum 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planowanej aranżacji użytkowej wnętrza 
zaproponowanego przez laureata  konkursu. Każdy z członków komisji przyzna ocenianej ofercie od 
0 do 15 pkt, a następnie przyznana ilość zostanie zsumowana i wyliczona zostanie średnia 
arytmetyczna dla każdej z ofert. Komisja przyzna co najmniej 5 pkt., gdy Uczestnik przedstawi plan 
rozmieszczenia poszczególnych elementów wyposażenia w kawiarni i w ogródku, Komisja przyzna 
co najmniej 10 pkt, gdy Uczestnik przedstawi wizualizacje rozmieszczonych elementów. Komisja 
przyzna 15 pkt., gdy Uczestnik przedstawi plan, wizualizację, koncepcję i opis wraz z uzasadnieniem 
wyboru proponowanych rozwiązań, które okażą się spójne z otoczeniem Pałacu. 

Obliczanie punktacji w kryterium „Opis możliwości współpracy z Muzeum w zakresie 
realizowania autorskich  programów  oraz  wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych  - zwłaszcza w 
zakresie rekonstruowania kuchni historycznej, w tym: organizacja warsztatów kulinarnych, 
sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek muzealnych na terenie kawiarni, organizacja 
wernisaży, organizacja wieczorów autorskich, organizacja kolacji i konferencji naukowych, 
organizacja wydarzeń branżowych - targów, tworzenie i propagowanie wspólnej oferty 
sprzedażowej i edukacyjnej – umacniającej markę Muzeum i Uczestnika konkursu; tworzenie 
autorskiej oferty edukacyjnej i promocyjnej – np. w zakresie usług przewodnickich, wydarzeń 
edukacyjnych”  zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący 
sposób: 

Opisane przez Uczestnika konkursu możliwości współpracy z Muzeum w zakresie realizacji 
programów edukacyjnych i kulturalnych powinny odnosić się przede wszystkim do istniejących i 
realizowanych na bieżąco wydarzeń. Ważne jest, aby oferta i opis możliwości wspólnych działań 
były spójne wizerunkowo i misyjnie z ofertą edukacyjno-kulturalną Muzeum. Premiowane będzie 
zatem nie tylko wskazanie potencjalnych typów wydarzeń i aktywności, które Uczestnik może 
realizować niezależnie (np. usługi przewodnickie), ale przede wszystkim tych realizowanych we 
współpracy z Muzeum – np. warsztaty kulinarne, wernisaże, konferencje naukowe, wydarzenia 



 

branżowe, organizacja autorskich usług przewodnickich, organizacja punktu sprzedaży 
wydawnictw, pamiątek i biletów do Muzeum. Warto wskazać rozwiązania ułatwiające gościom 
wizytę oraz zachęcające do korzystania ze wspólnej oferty Muzeum i Uczestnika konkursu, w tym 
np.: wspólny bilet/karnet, propozycje zniżek na zakupy w sklepie muzealnym lub uczestnictwa w 
zajęciach edukacyjnych – propozycje ze Strony Muzeum zostały opisane w Załączniku nr 1, tj. 
wzorze umowy. Każdy z członków komisji przyzna ocenianej ofercie od 0 do 10 pkt, a następnie 
przyznana ilość zostanie zsumowana i wyliczona zostanie średnia arytmetyczna dla każdej z ofert. 
Komisja przyzna co najmniej 5 pkt, gdy Uczestnik konkursu przedstawi propozycję 1 wydarzenia 
opisującego możliwość współpracy z Muzeum w zakresie tworzenia wspólnych programów 
edukacyjno-kulturalnych. Komisja przyzna co najmniej 10 pkt jeśli Uczestnik konkursu przedstawi 
propozycję dwóch takich przedsięwzięć. Komisja przyzna 15 pkt jeśli Uczestnik konkursu 
przedstawi propozycję więcej niż 2 wspólnych wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym. 

§10 

WYBÓR OFERTY 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, wynikającą z 
sumy punktów przyznanych w kryteriach oceny oferty i ich wag opisanych w §9. Jeżeli dwie lub 
więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Organizator wybierze ofertę z wyższą stawką 
czynszu miesięcznego netto najmu za 1m2.  

2. Organizator zastrzega sobie zmiany warunków udziału i kryteriów przed upływem terminu 
składania ofert konkursowych. Wszystkie zmiany będą na bieżąco zamieszczanie na stronie 
internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i na tablicy ogłoszeń.  

3. W toku badania i oceny ofert Organizator może żądać od Uczestnika konkursu wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Jeżeli Komisja stwierdzi, że przedłożone przez Uczestnika konkursu dokumenty są niekompletne 
lub koniecznym jest wyjaśnienie treści oferty lub jej uzupełnienie, Komisja może wezwać 
Uczestnika konkursu do uzupełnienia dokumentów lub złożenia oświadczeń niezawierających 
błędów w wyznaczonym terminie po rygorem odrzucenia oferty. 

5. Komisja odrzuca oferty, które nie spełniają wymogów określonych w §4 oraz §6 niniejszego 
regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.  

6. Z przebiegu konkursu, po ocenie formalnej i merytorycznej ofert, sekretarz Komisji sporządza 
protokół zawierający co najmniej: 

 wykaz złożonych ofert, 

 zestawienie ofert wraz z liczbą punktów przyznanych każdej ofercie we wszystkich 
kryteriach, podlegających ocenie przez każdego z członków Komisji, 

 załączniki – karty indywidualnej oceny, 

 uzasadnienie rozstrzygnięcia Komisji, 

 imiona i nazwiska członków Komisji, 

 datę sporządzenia protokołu, 

 propozycję wyboru najwyżej ocenionej oferty konkursowej.  

7. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.  

8. Podjęta przez Komisję decyzja w zakresie zakończenia konkursu podlega zatwierdzeniu przez 
Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w terminie do 5 dni od dnia przedłożenia 
protokołu. Zakończenie konkursu następuje z dniem zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia 
przez Dyrektora propozycji Komisji wyboru oferty konkursowej i zakończenia konkursu. 

9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie www.wilanow-palac.pl. 

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać: 

 datę przeprowadzenia konkursu, 

 oznaczenie przedmiotu konkursu, 

http://www.wilanow-palac.pl./


 

 wyniki konkursu z podaniem informacji o oferentach i punktacji przyznanej każdej z 
ofert albo informację o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru którejkolwiek z 
ofert. 

11. Umowa z uczestnikiem konkursu, który zdobył najwyższą liczbę punktów, zawarta zostanie 
zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z rozstrzygnięcia konkursu, przedłużenia terminu 
ogłoszenia wyników konkursu oraz wycofania się z najmu pomieszczeń na każdym etapie 
konkursu. 

13. W przypadku rezygnacji wybranego Uczestnika konkursu lub niepodpisania, z innych przyczyn 
niezależnych od Organizatora umowy najmu z Uczestnikiem konkursu, który wygrał konkurs, 
komisja konkursowa ma możliwość wyboru następnej w kolejności oferty konkursowej. 

§ 11 

WAŻNOŚĆ KONKURSU 

1. Konkurs jest ważny jeżeli wpłynęła choćby jedna oferta spełniająca wymagania warunków 
konkursu, określone w § 4 oraz § 6 regulaminu. 

2. Konkurs uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym, jeżeli: 

a. komisja odrzuci wszystkie złożone oferty, 

b. nie wpłynie żadna oferta, 

c. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odmówi zatwierdzenia 
rekomendacji Komisji w zakresie wyniku konkursu, 

d. żaden Uczestnik konkursu nie zaproponuje ceny wyższej miesięcznego czynszu netto niż 
38 zł/m2. 

3. Konkurs może również zostać zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

4. Organizator zastrzega, że konkurs może zostać rozwiązany na każdym etapie jego trwania. 

5. Z osobą, której oferta została wybrana, zostanie zawarta umowa najmu w terminie do 14 dni od 
dnia zatwierdzenia protokołu, o którym mowa w §10 regulaminu przez Dyrektora Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie konkursu zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1: umowa – wzór 

Załącznik nr 2: formularz oferty  

Załącznik nr 3, 3a: plan  pomieszczeń wraz z wyposażeniem i opisem – określenie położenia szatni i 
potencjalnego ogródka 

Załącznik nr 4: Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z 
organizacją konkursu  

  



 

Projekt umowy – załącznik nr 1 do:  

Regulamin konkursu na pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej pomieszczeń w 

piwnicy oraz na parterze dawnej Oficyny Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z 

przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnej wraz z ofertą gastronomiczną.  

UMOWA NAJMU NIERUCHOMOŚCI Nr ………………/2022 

zawarta w dniu ……………..2022 roku w Warszawie pomiędzy: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16,02-
958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672 , 

reprezentowanym przez: 

Pawła Jaskanisa – Dyrektora,  

Magdalenę Całka– Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 

zwanym dalej „Muzeum”  

a 

(należy wpisać firmę, dane adresowe oraz dane do reprezentacji) 

zwanym dalej „Firmą”. 

Przedstawiciele Muzeum i Firmy oświadczają, że są w pełni umocowani do zawarcia niniejszej umowy 

najmu, zwanej dalej „Umową”. Firma oświadcza, że do zawarcia Umowy nie musi uzyskać zgody żadnego 

innego podmiotu, a także że żadne obciążenia Firmy nie będę negatywnie rzutować na realizację Umowy. 

Muzeum i Firma będą nazywani dalej łącznie „Stronami” i indywidualnie „Stroną”. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego i jego formalnego zamknięcia w dniu 
………………….. Strony zawierają umowę następującej treści. 

§1 

1. Muzeum oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości budynkowej pn. Oficyna Kuchenna, 
położonej przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, dla której Sąd  Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00440996/5. 

2. Na mocy niniejszej umowy Muzeum oddaje Firmie część nieruchomości budynkowej wraz z 
terenem zewnętrznym (oznaczoną w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy) o łącznej 
maksymalnej powierzchni  358,43 m², zlokalizowanej w Oficynie Kuchennej i zwanej dalej 
„Przedmiotem najmu” a Firma bierze ją w najem. 

3. Muzeum oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu najmu, na dowód czego okazuje odpis z 
księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA2M/00440996/5 oraz że Przedmiot najmu nie 
jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich, które to prawa uniemożliwiłyby lub zakłócały 
najem. 

4. Firma, podpisując niniejszą umowę, potwierdza, że stan techniczny Przedmiotu najmu nadaje 
się do umówionego użytku, tj. do prowadzenia działalności w formie kawiarni muzealnej. 



 

5. Stan techniczny Przedmiotu najmu i jego wyposażenie określa protokół zdawczo – odbiorczy, 
który zostanie sporządzony w dniu wydania Przedmiotu najmu i, będący integralną częścią 
niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Strony zgodnie ustalają, że nieruchomość wykorzystywana będzie  przez Firmę na prowadzenie 
działalności w formie kawiarni, tzw. małej gastronomii. 

2. Strony uzgadniają, że dopuszczalne jest prowadzenie okazjonalnej działalności kulturalnej, w 
tym edukacji kulturalnej oraz wspólnego marketingu Stron dla tego rodzaju działalności własnej 
Firmy i Muzeum w kawiarni; każdorazowo Strony uprzednio uzgadniają cel, treść i formę 
działalności kulturalnej i marketingowej pod warunkiem, że aktywności te będą 
komplementarne i niekonkurencyjne. Działania kulturalne i edukacyjne powinny być związane w 
szczególności z kuchnią historyczną i dawnym obyczajem. 

3. Rodzaj i charakter wyżej opisanych działań, a także sposób ich promowania winien każdorazowo 
być uzgadniany celem uzyskania akceptacji Muzeum. 

4. Firma w ramach niniejszej umowy prowadzi kawiarnię z elementami małej gastronomii (zupy, 
lunche, kanapki, sałatki) w godzinach otwarcia Muzeum – zarówno Pałacu, jak i Parku – zgodnie 
z obowiązującymi w Muzeum regulaminami udostępniania i zarządzeniami. 

5. Firma powinna dostosować godziny funkcjonowania kawiarni do godzin udostępniania 

publiczności przez Muzeum dziedzińca i ogrodów, to jest w zależności od pory roku i innych 

uwarunkowań, które wynikają z okresowych analiz dotyczących ryzyk i zagrożeń dla majątku 

Muzeum, jak zamknięcie parku z powodu wichur, oraz dodatkowych imprez w instytucji, jak np. 

Królewski Ogród Światła, koncerty na dziedzińcu, w Pałacu, Oranżerii i w ogrodach, wizyty 

specjalnych grup turystycznych, wydarzenia o charakterze państwowym itp. 

6. Godziny otwarcia i harmonogram pracy kawiarni są ustalane z wyznaczonym pracownikiem 

Muzeum z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem – preferowany jest stały kalendarz 

całoroczny. Zastrzega się możliwość wprowadzenia nagłych zmian w godzinach otwarcia i 

harmonogramie pracy kawiarni w zależności od sytuacji Muzeum. 

7. Na bieżąco aktualizowana informacja o zmienianych w skali roku godzinach otwarcia dziedzińca 

i wystaw będzie  dostępna na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Muzeum i 

Firmy. 

8. Firma może poza godzinami otwarcia Muzeum dla publiczności realizować swój program w 

zakresie objętym najmem pod warunkiem uzyskania każdorazowej zgody dyrektora Muzeum na 

podstawie przedstawionego opisu tego programu i pokryciu kosztów poniesionych przez 

Muzeum z powodu realizacji programu (przedsięwzięcia). Kalkulacja tych kosztów będzie  

przedmiotem uzgodnień, przy czym można założyć, że mogą złożyć się na nie następujące 

wydatki Muzeum, jak na przykład dodatkowy dozór lub ochrona mienia instytucji, zgodnie z 

muzealnymi zasadami bezpieczeństwa, dodatkowe wygrodzenia wykonawców i 

podwykonawców Muzeum, ustawienie i rozebranie infrastruktury, sprzątanie, wywóz śmieci i 

nieczystości, usunięcie szkód w postaci zanieczyszczeń, uszkodzeń i zniszczeń składników 

majątku Muzeum.  

9. Firma może ustawić stoliki, krzesła i parasole kawiarniane na dziedzińcu gospodarczym na 

powierzchni do 100 m² oraz w alejce przez budynkiem Oficyny (do wysokości czwartego okna) w 

miejscu wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym teren ten stanowi pomocniczy 

obszar działalności kawiarni: 

a. mający znaczenie dla zachowania koniecznego dystansu społecznego w razie 

utrzymania się wymogów sanitarnych z powodu oficjalnie stwierdzonych przez ministra 

właściwego dla opieki zdrowotnej stanów epidemii, co oznacza, że w tym czasie czynsz z 

tego obszaru nie jest pobierany przez Muzeum, 



 

b. mający znaczenie dla rozwoju działalności kawiarni w innych okresach niż wymienione 

wyżej pod lit. a), co oznacza, że czynsz jest pobierany w wysokości połowy czynszu za 

metr powierzchni w Oficynie Kuchennej, 

c. schemat ustawienia stolików, krzeseł i parasoli, a także ich wygląd powinny uzyskać 

pisemną akceptację ze strony Muzeum, podobnie jak zmiany tego schematu i wyglądu, 

d. wybrane stoliki, krzesła, parasole i inne elementy wystroju powinny być spójne z 

kolorystyką kawiarni oraz otoczeniem Pałacu oraz rozmieszczone w taki sposób, aby nie 

zaburzały walorów widokowych miejsca oraz ciągów komunikacyjnych, tzn. nie mogę 

stać w głównych alejkach lub niszczyć rabat kwiatowych; 

e. opisany powyżej schemat powinien być przedstawiony co najmniej 7 dni przed 

planowanym otwarciem tzw. „ogródka” w formie mejlowej na adres osoby 

odpowiedzialnej za wykonanie umowy ze strony Muzeum; 

f. dopuszcza się ustawienie: 

i. w całym sezonie letnim (maj-październik) maksymalnie 25 stolików wraz z 

krzesłami i parasolem oraz mebli pomocniczych i dekoracji kawiarni, 

ii. okazjonalnie po uzgodnieniu z Muzeum z 3-dniowym wyprzedzeniem większej 

liczby stolików wraz krzesłami i parasolem.  

10. Muzeum zezwala na sprzedaż w kawiarni tzw. koszy piknikowych, przy czym: 

a. zabrania się, aby ich częścią składową były napoje alkoholowe i lody, 

b. konsumpcja zawartości koszy ma wyznaczone miejsce na łące w parku północnym, 

oznaczone w Załączniku nr 1, 

c. Firma odpowiedzialna jest za sprzątanie miejsca przeznaczonego na konsumpcję w 

miejscu wskazanym w Załączniku nr 1. 

d. Zamieszczanie znaków towarowych Firmy i firm trzecich na terenie najmu lub terenie 

Muzeum i w jego sąsiedztwie wymaga każdorazowej zgody Muzeum po uprzednim 

przedstawieniu projektu i uzgodnieniu z Muzeum podziałów korzyści z tego tytułu. 

Każdorazowa, jakakolwiek reklama na terenie Muzeum wymaga jego zgody i 

uprzedniego określenia korzyści i ryzyk Muzeum. Reklamy nie mogą być sprzeczne z 

ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i prawem miejscowym. 

11. Firma zobowiązuje się do zakupu, obsługi i serwisowania sprzętu zapewniającego gościom 

dostęp do sieci Wifi – o specyfikacji: AccesPoint firmy Fortinet, model FortiAP-U421EV-E ze 

wsparciem serwisowym FortiAP-U421EV 8x5 Enhanced FortiCare. Zabezpieczenie sieci winno 

zostać uzgodnione z pracownikami sekcji IT Muzeum zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. 

12. Przedmiot najmu zostanie przekazany Firmie na podstawie protokołu, o którym mowa w §1 ust. 

5,  w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.  

13. Firma zobowiązuje się do dbałości o estetykę i czystość (w tym opróżnianie koszy na śmieci, 

sprzątanie toalet i wind na parterze i w piwnicy oficyny) Przedmiotu najmu i jego najbliższego 

otoczenia przez cały czas trwania umowy najmu. 

14. Firma zobowiązuje się do korzystania z Przedmiotu najmu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

określonymi przez Muzeum, opisanymi w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

15. Firma nie może podnajmować  ani użyczać Przedmiotu najmu bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Muzeum. 

16. Firma najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem działalności w Przedmiocie najmu jest 

zobligowana do przedstawienia Muzeum stosownych pozwoleń i opinii sanitarnych dot. 

prowadzenia kawiarni. Nieprzedstawienie tych dokumentów skutkuje rozwiązaniem umowy w 

trybie natychmiastowym, a Firma nie jest uprawniona do dochodzenia od Muzeum 

jakiegokolwiek odszkodowania/roszczeń  z tego tytułu, co potwierdza podpisując niniejszą 

umowę. 



 

17. Ewentualne planowane przez Firmę adaptacje techniczne wyposażenia i przebudowa 

pomieszczeń (zmiany budowlane) muszą być każdorazowo uzgodnione z Muzeum i wymagają 

jego pisemnej zgody, przy czym Muzeum zobowiązuje się udzielić odpowiedzi Firmie w terminie 

7 dni roboczych od daty złożenia wniosku wraz projektem. Istotne zmiany budowlane będą 

wymagały uzgodnień (pozwoleń) ze strony organów administracyjnych właściwych dla ochrony 

zabytków, spraw budowlanych i sanitarnych. 

18. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w proponowanej aranżacji wnętrza 

użytkowego kawiarni przez Firmę (ust. 17 niniejszego paragrafu), a Firma jest zobowiązana do 

ich uwzględnienia w ramach posiadanego budżetu i w trybie negocjacji z Muzeum.  

19. Muzeum zastrzega sobie prawo do ustawienia na terenie kawiarni punktu informacji o ofercie 

edukacyjnej Muzeum oraz ekspozycji z wydawnictwami i pamiątkami muzealnymi, a także do 

ich sprzedaży na terenie kawiarni. Muzeum zapewni sprzęt i osoby potrzebne do prowadzenia 

sprzedaży, o ile Firma nie poprowadzi tej sprzedaży we własnym zakresie, co będzie 

przedmiotem oddzielnej umowy między Stronami niniejszej umowy. 

20. Koszt ewentualnych adaptacji technicznych i/lub zmian budowlanych, remontu czy też 

ewentualnych konserwacji i/lub napraw i innych nakładów w Przedmiocie najmu lub z powodu 

ich realizacji spoczywa na Firmie. Firma podpisując niniejszą umowę, oświadcza, że Muzeum po 

zakończeniu umowy najmu niezależnie od przyczyny, nie jest zobligowane do zwrotu 

poniesionych  przez Firmę kosztów ewentualnych adaptacji technicznych i/lub zmian 

budowlanych, remontu czy też ewentualnych konserwacji i/lub napraw i innych nakładów w 

Przedmiocie najmu lub z powodu ich realizacji na Przedmiot najmu lub w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy.  

21. Muzeum zaznacza, że działania opisane powyżej i będące pracą budowlaną czy adaptacją 

techniczną mogą wymagać odrębnej zgody Konserwatora Zabytków, którą Firma powinna 

pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt. 

22. Muzeum zezwala na prowadzenie działalności gastronomicznej w wyznaczonych do tego 

miejscach na przedpolu i w parku przez inne niż Firma, wybrane przez Muzeum podmioty, a 

Firma to akceptuje i nie będzie podnosiła z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Muzeum.  

23. W związku z biletowaniem wejścia na dziedzińce pałacowe wprowadza się vouchery zniżkowe 

na wydawnictwa, pamiątki i wydarzenia edukacyjne, które mogą być przedmiotem działań 

marketingowych Muzeum i Firmy. Oferta voucherów została opisana w Załączniku nr 4 do 

umowy.  

24. Muzeum zastrzega konieczność dostosowania się Firmy do reżimu sanitarnego w razie 

ogłoszenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. 

§3 

1. W związku z wynajęciem Przedmiotu najmu, Muzeum zobowiązuje się wobec Firmy do 
ustanawiania świadczeń dodatkowych:  

a. udostępnienia energii elektrycznej, 
b. korzystania z wody i zrzutu ścieków. 

2. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonywane będą w sposób następujący: 
a. koszty pobieranej energii elektrycznej ponosi Firma według wskazań licznika 

zainstalowanego przez Muzeum na koszt Firmy, przy czym stan licznika zostanie 
określony w protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w §1 ust. 5, 

b. koszty korzystania z wody i zrzutu ścieków ponosi Firma według wskazań licznika 
zainstalowanego przez Muzeum na koszt Firmy, przy czym stan licznika zostanie 
określony w protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w §1 ust. 5, 

c. koszty wywozu nieczystości Firma ponosi we własnym zakresie. 



 

3. Wszystkie rozliczenia odbywać się będą z Firmą na podstawie faktur wystawionych przez 
Muzeum.  

4. Firma zobligowana jest przed zrzuceniem ścieków do kolektora Muzeum posiadać separator 
tłuszczu i systematycznie go czyścić. Firma jest zobligowana w tym zakresie zawrzeć stosowną 
umowę i przedstawić ją Muzeum w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej  umowy. 

§ 4 

1. Firma ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy za szkody rzeczywiste, które wyrządzi w 
Przedmiocie najmu i na terenie Muzeum – rodzaje szkód i uchybień zostały szczegółowo opisane 
w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Każdorazowe przeniesienie elementów instalacyjnych stanowiących własność Muzeum poza 
teren Przedmiot najmu, może odbyć się wyłącznie  po uzyskaniu uprzednio zgody Muzeum. 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Firmy pełni (imię i nazwisko) , zaś ze strony Muzeum 

kierownik właściwego działu Muzeum, w zakresie którego znajduje się prowadzenie niniejszej umowy 

(Imię i nazwisko, telefon, email), i inni wyznaczeni pracownicy (Imiona i nazwiska, numery telefonów i 

adresy email). 

§6  

Strony ustalają, że w okresie trwania umowy nie zostanie na Przedmiocie najmu zainstalowana lub 

umieszczona jakakolwiek forma wizualna i nośniki treści bez zgody Muzeum (stosownie do treści §2 ust. 

10 umowy) oraz że nie będzie tam prowadzona działalność gospodarcza inna niż wskazana w §2 ust. 1 

umowy.  

§7 

1. Strony ustalają, że Firma regulować będzie na rzecz Muzeum czynsz za Przedmiot najmu w 
wysokości … złotych netto (słownie:) płatny miesięcznie z góry począwszy od dnia: 

2. Czynsz powiększony będzie o podatek VAT i płatny każdorazowo na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Muzeum w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

3. Czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji w oparciu o opublikowany przez GUS wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły, co roku począwszy od stycznia 2023 r.  

§ 8 

1. Firma zobowiązana jest wpłacić Muzeum kaucję w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu najmu 
tj. …zł brutto (słownie:), w terminie 14-tu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na rachunek 
bankowy: 

2. Kaucja  nie  wykorzystana na  pokrycie  roszczeń Muzeum,  podlega  zwrotowi Firmie w terminie 
30-tu dni od dnia ustania umowy. 

3. Muzeum uprawnione jest do zaliczenia kaucji na poczet należności czynszowych i/lub opłat i 
kosztów, o których mowa w §3 i/lub pokrycia strat i/lub zniszczeń i/lub szkód spowodowanych 
przez Firmę. W razie dokonania potrąceń z kaucji w okresie obowiązywania najmu Firma 
zobligowana jest do jej uzupełnienia do kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu w 
terminie do 7-miu dni roboczych. 

4. W przypadku nieuregulowania kwoty pełnej kaucji na poczet należności wskazanych w ust. 3 
Muzeum jest uprawnione do natychmiastowego rozwiązania umowy. 

5. Zwrot kaucji po ewentualnych potrąceniu należności, o których mowa w ust. 3,  nastąpi w 
formie przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Firmę. 

§ 9 

Strony postanawiają, iż niniejsza Umowa zawarta jest na czas oznaczony 119 miesięcy, licząc od daty 

podpisania, to jest do dnia ………….. 



 

§ 10 

1. Na mocy niniejszej umowy Firma zobowiązuje się do: 
a. ubezpieczania swoich ruchomości znajdujących się w Przedmiocie najmu przez cały czas 

trwania niniejszej umowy oraz wszystkich pracowników Firmy, 
b. ochrony Przedmiotu najmu, w szczególności przed kradzieżą i włamaniem, 
c. używania Przedmiotu najmu zgodnie z umową i jego przeznaczeniem, 
d. dokonywania bieżących drobnych napraw Przedmiotu najmu, konserwacji i przeglądu 

instalacji technicznej, elektrycznej, p-poż. na swój koszt, celem zachowania Przedmiotu 
najmu w stanie co najmniej niepogorszonym 

e. pokrycia szkód w razie zniszczenia części lub całości Przedmiotu najmu lub innych 
składowych majątku, w tym wyposażenia Muzeum. 

2. Ponadto z uwagi na Przedmiot najmu - miejsce prowadzenia działalności przez Firmę na mocy 
niniejszej umowy, Firma zobowiązuje się do nie umieszczania stolików, krzeseł, ław oraz parasoli 
usytuowanych przy stolikach na alei chodnikowej po stronie dziedzińca pałacowego na całej 
długości Oficyny Kuchennej. 

3. Firma jest uprawniona na zasadach opisanych w §2 ust. 8 umowy do umiejscowienia stolików, 
krzeseł i parasoli na tzw. małym dziedzińcu gospodarczym na tyłach budynku Oficyny kuchennej, 
oznaczonym w Załączniku nr 1 do umowy. 

4. Firma jest uprawniona do dostarczania i odbioru materiałów koniecznych do działalności kawiarni 
za pomocą samochodu dostawczego lub wózka towarowego, przy czym: 

a. pojazdy te mogą zatrzymać się przy kawiarni tylko na czas niezbędny do rozpakowania 
lub zabrania dostawy, 

b. pojazdy te mogą parkować w dłuższym okresie w wyznaczonym przez Muzeum, innym, 
aniżeli wskazane w pkt. a)  miejscu na jego terenie, 

c. przyjazd samochodu dostawczego każdorazowo z co najmniej 1-dniowym 
wyprzedzeniem jest zgłaszany Straży Pałacowej z jednoczesnym podaniem numeru 
rejestracyjnego pojazdu i nazwisk osób, które wjadą na teren przy kawiarni – dane te 
mogą być rejestrowane przez Straż Pałacową w celach nadzoru nad bezpieczeństwem 
Muzeum. 

§ 11 

1. Muzeum w razie wygaśnięcia umowy najmu lub jej rozwiązania lub wypowiedzenia niezależnie 
od przyczyny nie jest zobowiązane do zwrotu Firmie kosztów nakładów poczynionych na 
Przedmiot najmu na adaptacje, przeróbki, zmiany budowlane, remonty lub konserwacje itp. w 
trakcie obowiązywania niniejszej umowy najmu. 

2. Po zakończeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu Firma  jest zobowiązana do 
odnowienia na swój koszt Przedmiotu najmu tj.: 

3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 Firma wyraża zgodę na 
odnowienie przez Muzeum Przedmiotu najmu i obciążenie Firmy kosztami z tego tytułu. 

§ 12 

1. Muzeum zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym. 

2. Ponadto Muzeum, poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym jako uprawniającymi 
do wypowiedzenia najmu, może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Firma: 

a. pozostaje w zwłoce z uiszczeniem czynszu i/lub opłat eksploatacyjnych opisanych w §3 za 
dwa pełne okresy płatności, 

b. nie wpłaci Muzeum kaucji, o której mowa w §8, w terminie wskazanym w umowie, 
c. nie uzupełni Muzeum kaucji, o której mowa w §8, w terminie wskazanym w umowie, 
d. wykorzystuje Przedmiot najmu na cele inne niż określone w niniejszej umowie, 
e. odda Przedmiot najmu innej osobie prawnej lub fizycznej bez pisemnej zgody Muzeum, 



 

f. właściciel Firmy wraz z współmałżonkiem i/lub Wspólnicy Firmy i/lub Członkowie Zarządu 
Firmy , każdy z osobna nie złożą przed notariuszem, a następnie nie dostarczą Muzeum 
w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji, o którym mowa w § 14 ust. 5 umowy, 

g. dokona naruszeń zapisów §10, 
h. spowoduje szkody materialne i wizerunkowe Muzeum, w tym dokona w sposób 

powtarzający się naruszeń opisanych w Załącznikach nr 2. i 3 umowy, przy czym przed 
złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z przyczyn podanych - w pkt d), e) i g) 
Muzeum uprzedzi Firmę na piśmie o zamiarze rozwiązania Umowy, udzielając jej 
dodatkowego 3-dniowego terminu na zaprzestanie naruszania zapisów umownych i/lub 
wykorzystywania Przedmiotu najmu na cele inne niż określone niniejszej umowie. 

3. W sytuacji opisanej powyżej Firma zobligowana jest do opuszczenia Przedmiotu najmu przed 
wygaśnięciem niniejszej umowy najmu, w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w 
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Muzeum pisemnego wypowiedzenia lub 
rozwiązania umowy. 

4. W przypadku nie opuszczenia przez Firmę Przedmiotu najmu w terminie wskazanym w ust. 3 
powyżej, Muzeum uprawnione jest do naliczania Firmie opłaty za bezumowne korzystanie z 
Przedmiotu najmu w wysokości 200% czynszu wskazanego w §7 ust. 1 Umowy.  

5. Wypowiedzenie, rozwiązanie Umowy najmu może nastąpić w formie pisemnej – listu poleconego 
lub złożenia pisma w siedzibie Firmy wskazanej w § 18 ust. 6 umowy. 

§ 13 

Muzeum jest uprawnione do stałego monitoringu Przedmiotu najmu i jakości oferty w kawiarni w 

godzinach pracy Firmy i do bieżącego uzgadniania/przekazywania stwierdzonych uchybień. 

§ 14 

1. Po zakończeniu i/lub rozwiązaniu i/lub wypowiedzeniu umowy najmu Firma zobowiązuje się do 
wydania Przedmiotu najmu Muzeum w stanie niepogorszonym.  

2. Przekazanie nieruchomości Muzeum nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 
opisującego stan techniczny Przedmiotu najmu.  

3. Zwracane pomieszczenia powinny być odnowione i opróżnione z wszelkich rzeczy należących do 
Firmy. 

4. W przypadku nie usunięcia rzeczy przez Firmę z Przedmiotu najmu, Muzeum przysługiwać 
będzie prawo do usunięcia i zabezpieczenia rzeczy na koszt Firmy. 

5. Właściciel Firmy wraz z współmałżonkiem i/lub Wspólnicy Firmy i/lub Członkowie Zarządu Firmy 
podpisując niniejszą umowę oświadczają, że zobowiązują się, że Firma bezwarunkowo opuści na 
rzecz Muzeum Przedmiot najmu w przypadku zakończenia przedmiotowej umowy w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia: r. oraz w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania z 
przyczyn określonych w §12 w terminie 14 dni od daty zawiadomienia i w tym zakresie 
Właściciel Firmy wraz z współmałżonkiem i/lub Wspólnicy Firmy i/lub Członkowie Zarządu Firmy 
złożą każdy z osobna przed notariuszem stosowne notarialne oświadczenia o poddaniu się 
dobrowolnej egzekucji wprost z aktu w trybie art. 777 pkt. 4) Kpc.  

§ 15 

1. Firma zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwutygodniowego terminu 
wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Muzeum §3 ust. 1 Umowy. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim wezwaniu Muzeum do zaprzestania naruszeń. 
3. Wypowiedzenie może nastąpić jedynie w formie pisemnej doręczonej za pomocą listu 

poleconego lub złożenia pisma w  siedzibie Muzeum wskazanej w § 17 ust. 6 umowy. 

§ 16 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu umowy. 



 

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony udostępniać będą sobie nawzajem dane 
osobowe osób reprezentujących Strony oraz swoich przedstawicieli wskazanych w treści 
niniejszej umowy, w zależności od potrzeb wynikających z jej postanowień.  

3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 o konieczności 
przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i zakresie przekazania 
danych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej 
RODO). Strona przekazująca dane ma również obowiązek przekazać osobom informację na 
temat przetwarzania ich danych przez Stronę otrzymującą dane, w sytuacji otrzymania od niej 
takiej informacji. 

4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Firmę w związku z 
realizacją niniejszej umowy przez Muzeum znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszej umowy. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami RODO, jak też 
ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz za przekazanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych. 

§ 17 

1. Na czas działania Siły Wyższej tj. m. in. zdarzeń i sytuacji które odbiegają od stanu prawnego i 
faktycznego w którym niniejsza umowa została zawarta spowodowanych epidemią COVID 19 
obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie 
Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 
względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na odstąpienie od Umowy przez drugą 
Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 
Stron i któremu nie mogą one zapobiec, które odbiega od stanu prawnego i faktycznego w 
którym niniejsza umowa została zawarta przy zachowaniu należytej staranności, a w 
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z 
kwarantanną, embarga, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie 
Umowy. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 
przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, 
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 
alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje 
zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 
wynikających z Umowy. 

§ 18 

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
dokonywane będą w formie aneksów. 

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
3. Strony postanowiły, że ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane 

będą w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze 
porozumienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia pierwszego pisma w sprawie zaistnienia 
sporu, spory rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby Muzeum. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
5. Niniejsza umowa sporządzona jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jednym dla Firmy i 

dwóch dla Muzeum.  
6. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń: 

a. Firma:  
ul.  



 

b. Muzeum: 
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02- 958 Warszawa 

Podpisy stron: 

Muzeum      Firma 

Spis załączników do projektu umowy: 

Załącznik nr 1 – Plan udostępnianej powierzchni parteru i piwnicy budynku oraz przestrzeni zewnętrznej 

i miejsca dla koszy piknikowych 

Załącznik nr 2  –  Księga uwag i spis uchybień 

Załącznik nr 3  – Zasady bezpieczeństwa 

Załącznik nr 4  – Powiązanie usług Muzeum i Firmy w celu zwiększenia uczestnictwa w ofertach Muzeum 

i kawiarni – vouchery i inne zachęty 

Załącznik nr 5 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Muzeum w związku z 

realizacją umowy 

Załącznik nr 2 do wzoru umowy – księga uwag i spis uchybień 

Księga uwag wobec Firmy  

1. Muzeum na bieżąco sprawdza stan realizacji Umowy i swoje uwagi odnotowuje w prowadzonej 
przez siebie Księdze uwag wobec Firmy (dalej „księdze”). 

2. Każdy wpis Muzeum do Księgi jest podpisywany przez uprawnionego pracownika Muzeum i 
kontrasygnowany przez przedstawiciela Firmy. W razie rozbieżności ocen są one także 
odnotowywane i potwierdzane podpisem przedstawicieli obu Stron. 

3. Do Księgi są wnoszone uwagi klientów kawiarni i Muzeum w postaci kopii maili lub zapisu 
przeprowadzonych rozmów przez pracowników Muzeum lub pracowników Firmy. 

4. Treść korespondencji mailowej pomiędzy Muzeum a Firmą jest rejestrowana w Księdze. W 
Księdze są rejestrowane wszystkie stwierdzone uchybienia wobec warunków Umowy. 

5. W Księdze odnotowywane są wszelkie wyjaśnienia i deklaracje Firmy.  
6. Księga jest prowadzona przez wskazany dział w Muzeum w formie elektronicznej, do którego na 

bieżąco będzie miała wgląd Firma. 
7. Księga zostanie wdrożona najpóźniej po sześciu miesiącach od daty podpisania umowy, przy czym 

wcześniejsze dokumenty będą archiwizowane w tradycyjnej formie.  

Spis przykładowych uchybień Firmy wobec Muzeum (katalog otwarty): 

a) śmiecenie i niesegregowanie śmieci, 
b) generowanie uciążliwych i szkodliwych hałasu i zapachów – spowodowanych 

wytwarzaniem posiłków, obsługą wydarzeń i niesprzątaniem Przedmiotu najmu i 
toalet oraz złym użytkowaniem separatorów tłuszczów, kanalizacji sanitarnej, złym 
użytkowaniem klimatyzacji i dodatkowej wentylacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie dodatkowych filtrów hałasu i zapachu; 



 

c) uszkodzenie i pobrudzenie obiektów budowlanych, nawierzchni i nasadzeń w 
szczególności Oficyny Kuchennej, 

d) niestosowanie się do zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji kanalizacji – w 
tym jej zatkanie i/lub uszkodzenie, 

e) nieutrzymywanie czystości na terenie kawiarni i części kuchennej, ale także toalet 
zlokalizowanych w piwnicy budynku oraz prowadzących do nich klatki schodowej i 
windy, a także terenu wyznaczonego do konsumpcji zawartości koszy piknikowych – 
przestrzenie te powinny być utrzymane w czystości i w zgodzie z zaleceniami 
sanitarnymi; zaleca się wprowadzenie protokołu sprzątania powierzchni co ok. 1,5-2 
h, 

f) nadmierne ingerowanie w otoczenie Pałacu – stoliki w nieuprawnionym miejscu, 
nieuzgodniona zbyt duża liczba stolików, stawianie i/lub wieszanie 
niezaakceptowanych uprzednio reklam, ingerencje w przestrzeń wewnątrz budynku, 
które znaczącą wpłyną na odbiór wizualny przestrzeni i jej otoczenia, a tym samym 
będą godziły w wizerunek Muzeum; 

g) nieuzgodnione z Muzeum stawianie dodatkowych sprzętów przed budynkiem, 
h) niedbanie o strój i zachowanie personelu – strój powinien być zunifikowany, 

niewyzywający. 
i) niestosowanie się do poleceń Muzeum w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

publicznego, np. niezakrywanie twarzy, niezachowanie dystansu społecznego, brak 
odpowiednich środków do dezynfekcji przestrzeni, 

j) niestosowanie się do ustaleń dotyczących aranżacji użytkowej kawiarni – w tym 
aranżacji wnętrza oraz zewnętrza – stolików, krzeseł, parasoli, okien, 

k) skargi turystów zawierające powyższe lub inne uchybienia, 
l) niestosowanie się do zaleceń Muzeum w zakresie godzin i warunków funkcjonowania 

kawiarni, 
m) skargi sąsiadów Muzeum związane z działalnością kawiarni. 

Jak wskazano w ust. 2 §12 umowy i w niniejszym załączniku – uporczywe, powtarzające się uchybienia 

(co najmniej trzy razy wpisane w księgę, bez widocznych działań naprawczych i zapobiegawczych) będą 

podstawą do oceny konieczności natychmiastowego rozwiązania umowy. 

Muzeum  Firma 

Załącznik nr 3 wzoru do umowy – zasady bezpieczeństwa 

1. Dostęp do pomieszczeń w Oficynie Kuchennej odbywa się na zasadach określonych przez 
Muzeum, a Firma musi ich bezwzględnie przestrzegać. 

2. Klucze i ich wtórniki do pomieszczeń stanowiących Przedmiot najmu są własnością Muzeum i są 
zdeponowane w depozytariuszu kluczy w budynku wartowni Muzeum.  

3. Klucze do pomieszczeń w obrębie Przedmiotu najmu pobierać i zdawać mogą jedynie osoby 
wskazane w pisemnym wniosku Firmy - Muzeum nadaje tym osobom imienne prawo dostępu, 
które jest realizowane i kontrolowane przy pomocy wydanej przez Muzeum karty magnetycznej.  

4. Każde zdarzenie związane z pobraniem i zdaniem kluczy jest imiennie rejestrowane w systemie 
rejestracji w depozytariuszach kluczy. 

5. Muzeum i Firma wspólnie prowadzą listę osób, uprawnionych do pobierania i zdawania kluczy. 
Zmiany osobowe w liście osób uprawnionych do pobrania i zdania kluczy wymagają zgody 
Muzeum według wskazanej wyżej procedury.  

6. Firma oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za uchybienia spowodowane 
nieprawidłowym poborem i użytkowaniem kluczy lub z powodu ich zagubienia. 



 

7. Oryginalne klucze lub ich wtórniki w godzinach, kiedy Przedmiot najmu nie jest użytkowany przez 
Firmę, mogą być użyte tylko w sytuacjach wymagających interwencji Straży Pałacowej. 

8. Po interwencji Straży Pałacowej lub w przypadku zagubienia kluczy i użycia ich wtórnika w celu 
udostepnienia Przedmiotu najmu Straż i Firma przeprowadzają wspólne oględziny wnętrza 
kawiarni. 

9. Firma nie może wykonywać kopii kluczy do pomieszczeń stanowiących Przedmiot najmu – 
stwierdzenie ich posiadania skutkuje rozwiązaniem umowy. 

10. Na terenie kawiarni (także na zewnątrz budynku Oficyny Kuchennej) zabrania się korzystania z 
jakiejkolwiek formy ogrzewania lub kuchenek/grilla, które wykorzystują gaz lub otwarty ogień. 

11. Firma jest zobowiązany  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie kawiarni, a także ich 
egzekwowania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników. 

12. Firma jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Działu IT Muzeum w zakresie 
bezpieczeństwa infrastruktury IT i sieci. 

13. Nie zezwala się na nielegalne działania w sieci internetowej, strony niedozwolone będą 
blokowane. Odpowiedzialność za wszelkie naruszenia ponosi Firma. 

Muzeum    Firma 

Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Powiązanie usług Muzeum i Firmy w celu zwiększenia uczestnictwa w 

ofertach Muzeum i kawiarni – vouchery i inne zachęty 

Vouchery 

1. W związku z obligatoryjnym biletowaniem wstępu do Muzeum na linii bram nad fosą na 
Przedpolu Pałacowym (linii bram prowadzących na dziedzińce główny i gospodarczy) w dni, kiedy 
nie obowiązuje darmowe zwiedzanie Muzeum, dopuszcza się wydawanie w kawiarni 
następujących voucherów, jednego za paragon: 

a. vouchera uprawniającego w dniu pobytu w kawiarni lub w dniu następnym do zakupu na 
terenie Muzeum w sumie do pięciu publikacji lub pamiątek muzealnych ze zniżką 20% lub 

b. vouchera uprawniającego w tym samym roku do zakupu po uprzedniej rezerwacji dwóch 
biletów  uczestnictwa  w zajęciach edukacyjnych ze zniżką 10%, lub 

c. vouchera uprawniającego w tym samym roku do zakupu po uprzedniej rezerwacji dwóch 
biletów uczestnictwa w warsztatach kulinarnych ze zniżką 5%, lub 

d. vouchera uprawniającego w tym samym roku do zakupu ulgowego biletu wstępu do 
zwiedzania pałacu na wszystkich trasach (i wystaw) w dni powszednie w tygodniu (z 
wyłączeniem sobót i niedzieli). 

2. Vouchery nie mogą być wymieniane na gotówkę.  

3. Posiadając voucher, można po jego przekazaniu w kasie Muzeum kupić ulgowy bilet wstępu do 
pałacu lub bilet ze zniżką uprawniający do udziału w zajęciach edukacyjnych i warsztatach.  

Inne zachęty 

1. Posiadacz 10 opłaconych przez niego w kawiarni paragonów z różnymi datami po ich przekazaniu 
w kasie Muzeum otrzyma kwartalny karnet wstępu do parku dla jednej osoby.  

2. Każdy klient kawiarni, który wypełni odpowiednie oświadczenie, otrzyma prawo do przesyłania 
mailem muzealnego informatora w języku polskim: www.wilanow-palac.pl/newsletter.  

https://www.wilanow-palac.pl/newsletter


 

3. Firma może sprzedawać lub przekazywać swoim klientów kwartalne karnety wstępu do parku po 
ich zakupie w Muzeum na następujących zasadach rocznego zakupu: 

a. do 100 karnetów z 5% rabatem, 

b. do 250 karnetów z 10% rabatem, 

c. do 500 karnetów z 20% rabatem, 

d. powyżej 500 karnetów z  33% rabatem. 

4. Firma i Muzeum na zasadach określonych w osobnej umowie mogą wprowadzać inne zachęty dla 
swoich klientów w celu zwiększenia frekwencji i przychodów z prowadzania działalności 
kulturalnej i gastronomicznej. 

Muzeum  Firma 

Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Muzeum 

w związku z realizacją umowy 

A – W przypadku gdy Firma/ Kontrahent jest Spółką prawa handlowego 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej Muzeum) z siedzibą przy 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować 
poprzez: adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl, telefonicznie: lub pisemnie na adres 
siedziby wskazany powyżej.  

2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: 
iod@muzeum-wilanow.pl. 

3. Przekazane dane w zakresie: 
a. osób reprezentujących; w tym członków jego organów ujawnione w KRS, w szczególności: 

imiona, nazwisko, numer PESEL, pełniona funkcja; jak również dane pełnomocników 
ujawnione w dołączonym pełnomocnictwie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL; 

b. przedstawicieli wskazanych do kontaktu w tym: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail; 
będą przetwarzane przez Muzeum w celach w związanych z realizacją niniejszej umowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących oraz przedstawicieli 
Kontrahenta, wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) 
jest:  

a. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych 
przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi podatków w szczególności w 
sytuacji, gdy dane osobowe stanowią element dokumentacji księgowej; 

b. prawnie uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
związany z realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy oraz dochodzeniem 
ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Muzeum, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby 
realizacji umowy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i 
wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.  

6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas 
związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami 
dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. 

7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz 
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ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania 
danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4b powyżej. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Muzeum lub wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych, dane kontaktowe wskazane w pkt 1-2 powyżej. 

9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

B – W przypadku gdy Firma/Kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej Muzeum) z siedzibą przy 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować 
poprzez: adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl, telefonicznie: lub pisemnie na adres 
siedziby wskazany powyżej.  

2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: 
iod@muzeum-wilanow.pl. 

3. Zebrane dane Kontrahenta będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 
umowy oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kontrahenta, wynikającą z ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest:  

a. wykonanie niniejszej umowy, jak również podjęcie działań przed jej zawarciem zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych 
przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi podatków w szczególności w 
sytuacji, gdy dane osobowe stanowią element dokumentacji księgowej; 

c. prawnie uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
związany z realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy oraz dochodzeniem 
ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Muzeum, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby 
realizacji umowy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i 
wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.  

6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas 
związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami 
dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. 

7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wyrażenia sprzeciwu w 
przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4c 
powyżej. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Muzeum lub wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych, dane kontaktowe wskazane w pkt 1-2 powyżej. 

9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe 
zawarcie i realizacja niniejszej umowy. 
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Załącznik nr 4 do  Regulaminu – Informacja na temat przetwarzania danych 
osobowych zbieranych w związku z organizacją konkursu 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia konkursu jest 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 

02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-

wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.  

2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe zbierane od Uczestników konkursu będą przetwarzane w celach związanych z jego 

przeprowadzeniem, a po jego zakończeniu w celach archiwizacyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikającą z ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. c RODO określonych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz archiwizacji 

dokumentacji w Muzeum. 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony przepisami 

archiwizacyjnymi. 

6. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w 

tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji konkursu, 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z 

jego poleceniami. 

7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem 

ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 1 i 2. 

9. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi udział w 

konkursie. 
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