
 

         

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT 

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych 

do zamówienia na świadczenie usług cateringowych w związku z organizacją XVIII Koncertu 

Noworocznego, który odbędzie się 1 stycznia 2023 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. – sprawa 

nr ZO/25/22 

 

1. Zamawiający: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, ul. Goplańska 42, 02-945 Warszawa,  

NIP 5252333270. 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w związku z organizacją XVIII 

Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 1 stycznia 2023 r. w Filharmonii Narodowej  

w Warszawie. 

Sprawa nr ZO/25/22 

Główny kod CPV: 55 520000-1 - Usługi dostarczania posiłków 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w formie koktajlowo-bufetowej 

w związku z organizacją XVIII Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 1 stycznia 2023 r., w 

Filharmonii Narodowej w Warszawie, ul. Jasna 5. W ramach usługi cateringowej powinien być 

zapewniony poczęstunek dla zaproszonych gości Mazowieckiego Teatru Muzycznego, który będzie 

miał miejsce podczas bankietu po koncercie (ok. godz. 20:40). W ramach poczęstunku Wykonawca 

powinien zapewnić: lampkę Prosecco dla wszystkich gości w trakcie antraktu (na foyer) oraz 

dodatkowy poczęstunek dla artystów w garderobach, wg poniższego zapotrzebowania: 

GARDEROBY: 

a) małe kanapki – dekorowane (mieszane) dla 9 osób – od godziny 12:30 (4 różne 

pomieszczenia) 

b) świeże owoce  

ANTRAKT (foyer): 

a) 700 kieliszków Prosecco 

b) 300 kieliszków Prosecco bezalkoholowego 

BANKIET (na 200 osób/ Sala Balowa): 

a) zimne przekąski (min. 8 rodzajów do wyboru)  

b) ciepłe przekąski (min. 8 rodzajów do wyboru) 

c) desery typu fingerfoods (4 rodzaje) 

d) kawa, herbata, woda, soki 

e) wino czerwone/białe (2 lampki / 1 os.) 



 

         

 

HARMONOGRAM  WYDARZENIA: 

18:00-18:50 - I cz. koncertu 

18:50-19:10 - Przerwa (podanie wina musującego we foyer na 2 piętrach) 

19:10-20:30 - II cz. koncertu 

20:30 (gotowość)/ 20:40 - start bankietu - Sala Balowa. 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) przygotowania i dostarczenia poczęstunku do miejsca świadczenia usługi,  

b) zapewnienia sprzętu bufetowego z zastawą (stoły pod catering oraz stoliki koktajlowe), 

c) przygotowania stolików, 

d) zapewnienia obsługi kelnerskiej w trakcie wydarzenia, 

e) demontażu sprzętu oraz posprzątania po zakończeniu wydarzenia. 

f) realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa normami technicznymi  

i technologicznymi z poszanowaniem praw innych osób wedle swojej wiedzy i umiejętności 

wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 r. 

 
4. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji określających szczegółowe wymogi dotyczące 

przedmiotu zamówienia: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, ul. Jagiellońska 26 

lub ul. Brzeska 12 w Warszawie, osoba do kontaktu: Katarzyna Wocial, Kierownik Działu Produkcji  

i Koordynacji, tel. kom.: +48 698 658 032; e-mail: katarzyna.wocial@mteatr.pl  

 
5. Termin związania ofertą – 30 dni od daty złożenia oferty. 

 
6. Kryteria oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie 

przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: 

Cena netto (C) - waga 100 % 

 
7. Warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający określa następujące warunki udziału  

w postępowaniu: 

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

a) prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i jest wpisany, przypadku takiej 

konieczności, do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
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b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

w szczególności: spełnia wymogi przewidziane w przepisach Ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U 2022 r. poz.2132) 

m.in posiada ważną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego zatwierdzającą zakład, jako spełniający wymagania do prowadzenia 

działalności gastronomicznej. 

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w niniejszymi zakresie, 

3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

− dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia składając stosowane oświadczenie.  

 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w języku polskim na druku formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, podając cenę w PLN.  

Wpisując cenę do formularza ofertowego Wykonawca podaje: 

Cenę za wykonanie usługi w dniu 1 stycznia 2023 roku (osobno cenę bez podatku VAT – cenę netto 

oraz osobno cenę z naliczonym podatkiem VAT – cenę brutto oraz samą kwotę VAT).  

 

10. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferty mogą być składane drogą elektroniczną na adres 

e-mail: biuro@mteatr.pl (w tytule wiadomości e-mail prosimy o wpisanie „Oferta na świadczenie 

usług cateringowych w związku z organizacją XVIII Koncertu Noworocznego, który odbędzie się  

1 stycznia 2023 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. – sprawa nr ZO/25/22) lub osobiście  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Goplańskiej 42 w Warszawie, poniedziałek – piątek w godz.  

9.00-17.00. Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2022 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po 

terminie lub skierowane na inny adres e-mail niż wskazany w zapytaniu ofertowym nie będą 

rozpatrywane. 

 
 
 
 
 
 

 

Warszawa, 20 grudnia 2022 r.       ………………………………………….………. 
[Iwona Wujastyk, Dyrektor Mazowieckiego 

Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury] 
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