
zARzĄD zAsoBÓW M|EszKANloWYcH
M I N ISTER5TWA SPRAW WEWN ĘTRZNYCH i ADM| N |sTMcJ|

00*725 Warszawa. ul. Chetmska 8A

oGŁoszENlE

zAPzĄD zAso BoW M I EszKAN IoWYcH
M IN ISTERSTWA s PRAW WEWN ĘTRZNYGH . ADMIN lsTRAcJ I

PoslADA Do vVYNAJĘclA W DRoDzE
PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO KONKURSU OFERT

LoKAL UżYTKoVVY NR 36 B PoŁożoNY
PRZY UL. DoMlNtKAŃsK|EJ 2/4 W GoRzE KALWARII.

1. całkowita powierzchnia użytkowa Iokalu wynosi- 36,62 m2.

2. Okres najmu: 3 lata.

3. Wadium: 882,54 pln.

4. Termin składania ofeń do dnia 9.02.202,| r. do godz. 10.00.

5. Termin otwarcia ofeń w dniu 9.02.2021 r. o godz. 11.30.

6. Preferowana działalnośó: biurowa, hand|owa, usługi bankowe, medyczne, nieuciążliwa

działalność usługowa.

7. Wynajmujący wyklucza możliwośó działalności: handlowej w branŻy spożywczej,

gastronomicznej /restauracja, PUb, bar/, usługowej w branży pra|niczej, produkcyjnĄ oraz
. wszelkiej działalności prowadzonej w godzinach nocnych.

8. osoby upoważnione do udzie|ania informacjizwiązanych z prowadzonym postępowaniem:

1) Marek Nocoń -te|.22433 19 18;

2) Anna Pęka|a -tel .22 433 19 19;

3) Wiesław oleksiej _te|.22 433 ,|9 21.

9. SzczegóĘ dotyczące przedmiotu najmu oraz procedury postępowania zostały przedstawione

w Regulaminie Nieograniczonego Pisemnego Konkursu ofeft, który bezpłatnie można otrzymać

w siedzibie zzM MsWiA, 00.725 Warszawa, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2,

w godz. 9.00-15.00.

10. lnformacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46ME (ogó|ne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, Urz' UE L 1 19 z 04'05.2016, str. 1 ), Wynajmujący |ub Dzierżawiący

informuje, ze:

1) Administratorem podanych danych osobowych jest:

Zarząd Zasobów M ieszkaniowych MSW|A

z siedzibąw Warszawie przy u|. Chełmskiej 8A

tel.:22 433 19 01, fax: 2285167 95, e-mail: zzm@zzm.mslvia=gsv.Bl

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ZZM MSW|A:
- e-mai l  iod@zzm.mswia.oov.pl

- poczta tradycyjna na adres: u|. Chełmska 8A,00-725 Warszawa.
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3) Dane osobowe przetwarzane będq w ce|u przeprowadzenia postępowania na najem |ub dzierzawę

nieruchomości oraz jego archiwizaĄi na podstawie:

a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 r' poz 1990 t,j.

ze zm.)

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.jze zm.);

c) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach iopłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r,, poz. 1170t"j.

ze zm.);

d) ustawy z dnia 14 lipca 1983. r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020,

poz. 164 t.j.).

4) Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie innych przepisów

prawa.

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy ,,o gospodarce nieruchomościami,'

a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej takze warunkiem zawarcia umowy na najem

|ub dzierzawę nieruchomości. Niepodanie danych może skutkować wad|iwością złożonej oferty

i jej odrzuceniem.

6) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

7) Dane osobowe nie pod|egają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profi|owaniu.

8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wyn|kający z przepisów wskazanych

w ust. 3 przedmiotowej informacji.

Warszawa Ż5 ,at .2021 r.
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