
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert 

 – znak sprawy ZO/17/22 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
dla postępowania prowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j 

Dz. U. 2022 poz.1710), na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Mazowieckim Teatrze Muzycznym – 

sprawa nr ZO/17/22 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług noclegowych w zakresie zakwaterowania  

i wyżywienia (śniadania) dla gości, artystów i realizatorów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana 

Kiepury, wynikające z bieżącej działalności artystycznej Teatru.  

Termin obejmujący świadczenie usług noclegowych: od 26 września 2022 do 2 stycznia 2023 roku. 

W ramach świadczenia usług Wykonawca zagwarantuje: 

a) noclegi w pokojach jednoosobowych dla niepalących z łazienką, z telewizorem i dostępem do 

bezpłatnego bezprzewodowego internetu oraz ze śniadaniami, 

b) noclegi w pokojach dwuosobowych dla niepalących z łazienką, z telewizorem i dostępem do 

bezpłatnego bezprzewodowego internetu oraz ze śniadaniami, 

c) miejsca parkingowe przy hotelu, 

d) położenie w promieniu do 8 km od obiektu Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury  

i sceny teatralnej na ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, dobrze skomunikowanego z siedzibą teatru 

(np. linią metra), 

e) stawkę obowiązującą przez cały okres trwania umowy.  

Ponadto:  

Wykonawca musi zapewniać całkowitą ciszę dla gości Zamawiającego (artystów) w godzinach nocnych  

(tj. pokoje nie powinny znajdować się bezpośrednio w okolicy sal restauracyjnych i bankietowych).  

Zakwaterowanie powinno odpowiadać standardowi hotelowemu min. 3 gwiazdek lub równoważnemu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( t.j Dz.U 2017 poz.2166  

z późniejszymi zmianami) Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelowych 

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( t.j Dz.U 2020 poz.2211); 

Wykonawca ma możliwości do zakwaterowania minimum 15 osób jednocześnie (w pokojach 

jednoosobowych).; 

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania rezerwacji przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego 

bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego do 24 godzin przed rozpoczęciem doby 

hotelowej. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości oraz dat rezerwacji zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

Wszystkie szczegóły dotyczące bieżących rezerwacji (w tym dane gości) będą każdorazowo ustalane drogą 

mailową z przedstawicielami Zamawiającego. 


