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Ad l l l- 2222-23t2019

oGŁoszEN!E

o rozstrzyg n ięciu NIEOGRAN lczoNEco P|SEMNEGO KONKU RsU OFERT

na najem lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Bohaterewicza 1 A w Warszawie

1. Termin, miejsce irodzĄ postępowania:
,1) data otwarcia ofert - 26 pażdziernika 20,19 roku, godz. 1 1 .00;

2) miejsce - Zarząd Zasobow Mieszkaniowych MSW|A, 00.725 Warszawa, u|. Chełmska 8A wejście A
pok. nr 2;

. 3) rodzaj postępowania - nieograniczony pisemny konkurs ofeń na najem |oka|u uzytkowego

usytuowanego przy ul. Bohaterewicza '1A w Warszawie, oznaczony nr 121KO12019:
- ogłoszenie o konkursie zostało:

a) umieszczone na tablicy w siedzibie ZZM MSW|A w dniu 12.11.2019 r.,

b) zamieszczone na stronie internetowej ZZM MSWiA Biuletynu Informacji Publicznej

w dniu 12.11.2019 r.,

c) zamieszczone na stronie internetowejZZM MSW|A w dniu 12.11.2019 r.,

d) zawieszone na drzwiach |oka|u uzytkowego nr nr 64 przy u|. Chełmskiej 6/8 w Warszawie

w dniu 12.11.2019 r.,

e) zamieszczone na portalach darmowych ogłoszeń internetowych w dniu 12'11,2019 r':

darmoweogłoszenia. p|,

Gumtree Polska;

4) do udziatu W nieograniczonym pisemnym konkursie na najem |oka|u użytkowego
przy ul. Bohaterewicza { A w Warszawie pismem nr Ad lll-2222-23120191264012019

z dnia 13.11 .2019 r. został zaproszony dotychczasowy Najemca;

5) przedmiot postępowania - |oka| uzytkowy usytuowany przy u|. Bohaterewicza 1 A w Warszawie;

6) charakterystyka lokalu:

a) usytuowanie |oka|u - parter nieruchomości,

b) osobne wejście, |oka| samodzie|ny,

c) powierzchnia uzytkowa lokalu: - '166,96 m2;

7) struktura |oka|u:- 16 pomieszczeń ołącznej powierzchni 166,96 m2;
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8) przeznaczenie lokalu:

prowadzenie działaIności gospodarczej.

oznaczenie nieruchomości, na której usytuowany jest budynek, którego |oka| użytkowy
jest przedm iotem postępowania:

1) I(VV NTWAOM/00449304/9,

2) dzialtkaj. ew' 146507_8 z obrębu 3 - 06 - 05 nr 18/1.

Osoby dopuszczone i niedopuszczone do uczestniczenia w przetargu, wrazz uzasadnieniem:

1) osoby dopuszczone do uczestniczenia w konkursie ofeń:

firma,,SED E.S. Nowaccy, D. Wrób|ewska'' Spółka Jawna z siedzibąwWarszawie;

2) osoby niedopuszczone do uczestniczeńia w konkursie ofeń:

brak.

Cena wyłoławcza /netto/ za 1m2 powierzchni uzytkowej |oka|u oraz nĄv,tyŻsza cena osiągnięta

w konkursie ofert:

1) cena wyruoławcza:

24,00 p|n netto /słownie: dwadzieścia cztery oo/1oo p|nl za 1 m2 powierzchni uzytkowej loka|u

w skali miesiaca:

2) oferowana cena:

24,00 p|n netto /słownie: dwadzieścia cztery 0o/1oo p|nl za 1 m2 powierzchni uzytkowej |oka|u

w ska|i miesiąca.

Nazwa i siedziba firmy wyłonionej w konkursie ofert, jako najemca |oka|u:

firma ,,SED E.S. Nowaccy, D' WrÓb|ewska'' Spótka Jawna z siedzibąw Warszawie, u|. M|ądzka 27A'

04-157 Warszawa.
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