Kraków, 23 stycznia 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, działające jako
gminna instytucja kultury zaprasza Państwa do składania ofert na prowadzenie kawiarni
w nowotworzonym oddziale MHK – Muzeum Podgórza.
Planowane otwarcie nowego oddziału, który mieści się w odrestaurowanych budynkach
dawnego Zajazdu pod Św. Benedyktem, w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
planowane jest na dzień 26 kwietnia 2018 r.
Muzeum pragnie, aby miejsce to spełniało dla naszych Zwiedzających nie tylko funkcje
poznawczo-edukacyjne, ale było gwarantem atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, realizującym
rozmaite oczekiwania odwiedzających nas osób. Dlatego też dyrekcja Muzeum podjęła decyzję
o przeznaczeniu części pomieszczeń oddziału na cele prowadzenia kawiarni przez podmiot
zewnętrzny.
Lokal, w którym mogłaby być prowadzona działalność położony jest na parterze i liczy
ok. 47 m ². Niezależnie od tego w piwnicach mieści się pomieszczenie z przeznaczeniem np. na cele
magazynowe.
Lokal mógłby funkcjonować zarówno w godzinach otwarcia oddziału Muzeum, jak i po
godzinach (np. do 21.00. – 22.00.) Na wewnętrznym dziedzińcu oddziału w okresie wiosenno-letnim
mógłby funkcjonować zewnętrzny ogródek. Muzeum dopuszcza sprzedaż przez kawiarnię napojów
alkoholowych, natomiast palenie tytoniu powinno być zabronione.
Prowadzący kawiarnię byłby zobowiązany do uprzedniego wyposażenia lokalu w stoliki i
krzesła wykonane wg. załączonego projektu, a zaplecza kawiarni - w sprzęt AGD.
Należność za lokal regulowana byłaby w systemie miesięcznym i obejmowałaby czynsz
w ustalonej przez Strony wysokości oraz zryczałtowany koszt mediów (w tym: ogrzewania, energii
elektrycznej, wody, ścieków, wywozu śmieci).
W załączeniu przesyłamy plan pomieszczenia, a także zapraszamy do osobistego obejrzenia
miejsca i pomieszczeń.
W celu umówienia spotkania lub otrzymania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt
telefoniczny z Działem Administracji Muzeum, tel. 12 6192365 lub mailowy, na adres:
administracja@mhk.pl.
Oferty zawierające wskazanie wysokości miesięcznego czynszu najmu uprzejmie prosimy
o składanie lub przesyłanie w formie pisemnej na adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
31-156 Kraków, ul. Pawia 5, wejście nr V, II piętro – w terminie do dnia 14 lutego 2018 r.

