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OGLOSZENIE

o rozstrzygnięciu NIEOGRANlczoNEco PlsEMNEGo KONKURSU OFERT

na najem 52 m2 powierzchni reklamowĄ przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie

1' Termin, miejsce i rodzaj postępowania:

1) data otwarcia ofert - 17 września 2019 roku;

2) miejsce - Zaząd ZasobÓw Mieszkaniowych MsWiA, 00-725 Warszawa, u|. Chełmska 8A

wejście A pok. nr 2;

3) rodzĄ postępowania - nieograniczony pisemny konkurs ofeń na najem 52 m2 powiezchni

reklamowej przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie, oznaczony nr 111KO12019:

ogłoszenie o konkursie zostało:

a) umieszczone na tablicy w siedzibie ZZM MSW|A w dniu 2.09.2019 r.,
. b) zamieszczone na stronie internetowej 7fM MSW|A Biuletynu Informacji Publicznej

w dniu 2.09.2019 r . ,

c) zamieszczone na stronie internetowązzM MsWiA w dniu 2.09'2019 r.,

d) zawieszone na oknie budynku pzy ul. Promenada 1/3 w Warszawie w dniu 2.09.2019 r.,

e) zamieszczone na pońa|ach darmowych ogłoszeń internetowych w dniu 2'09.2019 r.:

darmoweogłoszen ia. p|,

Gumtree Polska:

4) do udziału w nieograniczonym pisemnym konkursie na najem 52 m2 powiezchni rek|amowej

przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie pismem nr Ad lll-2222-20120191216112019 z dnia 3.09.2019 r.

została zaproszona firma Bud|ex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

5) przedmiot postępowania . 52 m2 powierzchni rek|amowej przy u|. Promenada 1t3 w Warszawie;

6) charakterystyka powierzchni:

a) usytuowanie - częŚć powiezchni okien i Ściany budynku mieszka|nego przy u|. Promenada 1l3

w Warszawie.

b) powierzchnia na zewnątrz budynku,

c) powierzchnia pod najem 52 mzi

7) struktura: 3 witryny okienne i częŚĆ e|ewacji;

8) przeznaczenie powiezchni:
- umieszczenie nośników rek|amowych.

2, oznaczenie nieruchomości, na ktÓrej usytuowany jest budynek, na którym powiezchnia rek|amowa

jest pzed miotem postępowania:
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4.

1) działka 109 z obrębu 1-01-24;

2) r$v wA2M/00227 857 t0.

Osoby dopuszczone i niedopuszczone do uczestniczenia w pzetargu, wtazz uzasadnieniem:

1) osoby dopuszczone do uczestniczenia w konkursie ofert:
- Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 02-797 Warszawa, u|. K|imczaka 1;

2) osoby niedopuszczone do uczestniczenia w konkursie ofeń:
- brak.

Cena wywoławcza /netto/ za 1m2 powiezchni rek|amowej o|az najwyższa oferowana .cena

w konkursie ofert:

1) cena wywoławcza:
- 1oo,oo pln netto /słownie: sto 00/100 p|nt za 1 m2 powiezchni rek|amowej w ska|i miesiąca;

2') oferowana cena:
_ 1oo,oo pln netto /słownie: sto 00/100 p|nt za 1 m2 powiezchni rek|amowej w ska|i miesiąca.

Nazwa i siedziba firmy wyłonionejw konkursie ofert, jako najemca |okalu:

Budlex Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie-02-797 Warszawa, ul' K|imczaka 1.
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