OGŁOSZENIE z dnia 21 marca 2018 roku
O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
NA OKRES 3 LAT
Na podstawie § 3, § 4 ust.1 oraz § 5 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach
wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zm.) oraz Uchwały Nr 10517/2018
Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do
najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokali użytkowych, zarządzanych przez Zarząd Terenów
Publicznych, wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Śródmieście,
ogłasza się konkurs ofert na najem lokali użytkowych na okres trzech lat.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
a) wpłacenie stosownego wadium,
b) złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru
(w przypadku składania ofert na więcej niż jeden lokal wymagane są odrębne oferty
wraz z załącznikami na każdy lokal) → w zamkniętej kopercie (format A4).
2. Oferty na najem lokali użytkowych, zarządzanych przez Zarząd Terenów Publicznych, można
składać w siedzibie ZTP przy ul. Podwale 23 w Warszawie, od dnia 21 marca 2018 roku
w pokoju Nr 53 /II piętro/. Podczas składania oferty należy okazać oryginał dowodu wpłaty
wadium.
3. Lista lokali przeznaczonych do najmu w konkursie ofert stanowi załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
4. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zgłaszać się do Biura
Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” przy Pl. Mirowskim 1 w Warszawie,
tel. 502-283-382.
Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14ºº.
5. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych ” - załącznik nr 2 do ogłoszenia.
6. Oferty niespełniające ww. wymogów nie będą rozpatrywane.
7. Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania lokalu
wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.
8. Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję
Konkursową, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku (wtorek)
o godz. 11ºº, w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23
w Warszawie, w pokoju nr 31 – sala konferencyjna / I piętro/. W trakcie otwartej części
konkursu możliwe będzie składanie oświadczeń i wyjaśnień.
UWAGA - Pakiety informacyjne o konkursie można otrzymać w ZTP w pokoju nr 53 (II piętro) lub pobrać
ze stron internetowych: www.ztp.waw.pl oraz www.srodmiescie.warszawa.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. handlu i usług ZTP pokój nr 53 lub 58 /II piętro/
tel.: ( 0 – 22 ) 27-70-536 lub 27-70-535

