Warszawa, dnia 26.04.2019r.

Komunikat o zamknięciu prac Komisji Konkursowej
oraz wstępnym wyniku konkursu
Uprzejmie informujemy, że konkurs ofert na najem lokali użytkowych 8/2019 ogłoszony w dniu 02.04.2019r. na podstawie § 4 ust. 1 i § 5
Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 07.05.2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach
wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres
dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, uchwał Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr 126/18 z dnia 19.12.2018 r., 164/19 z dnia
09.01.2019 r. i 578/2019 z dnia 27.02.2019 r. został zamknięty.

WSTĘPNY WYNIK KONKURSU 8/2019
Skargi na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu można składać
do Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43,
w terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia niniejszego komunikatu
(29, 30 kwietnia, 2 maja 2019 roku)
Komunikat Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy o wyniku konkursu zostanie umieszczony na stronach
internetowych - www.srodmiescie.warszawa.pl, www.zgn.waw.pl, wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy
Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43 oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5 niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych skarg.
Przewodnicząca Komisji

– Sylwia Maciejewska

Sekretarz Komisji

– Grzegorz Grzeszczyk

Członek Komisji

– Bartosz Skorupa

Członek Komisji

– Joanna Książeńska

WSTĘPNE WYNIKI
konkursu ofert na najem lokali użytkowych nr 8/2019
ogłoszonego w dniu 02.04.2019r.

L.p.

Adres
lokalu

1

Chmielna 2

2

Czerniakowska 139

3

Al. Jerozolimskie 42

4

Krakowskie Przedmieście 65

5

Niecała 10

6

Nowy Świat 26

7

Tamka 37

Powierzchnia
w m2 (podstawowa/
dodatkowa)

OFERENT

Zaoferowana
stawka zł/m2

Rodzaj działalności

powierzchnia
podstawowa

powierzchnia
dodatkowa

Thuy Chi Nguyen

136,00

41,59

restauracja azjatycka

76,95

Karol Popławski

45,20

-

sklep rowerowy, naprawa rowerów

14,60

Elżbieta Troczyńska

28,00

13,00

sprzedaż art. sezonowych
(z wykluczeniem handlu
odzieżą używaną)

354,02
(287,43 / 66,59)

(11,67 / 2,89)

37,57

Michał Winiarczyk

239,00

-

sklep specjalistyczny z polskimi winami
z możliwością konsumpcji na miejscu
(z zastrzeżeniem, że konsumpcja będzie miała
charakter degustacji,
a nie konsumpcji alkoholu w formie baru)

40,97

Monika Molendzińska

83,00

24,00

usługi kosmetyczne

12,56

Julita Szczęsna

52,27

-

biuro, magazyn

50,02

Asfalt Records sp. z o.o.

163,00

-

sklep z płytami winylowymi
oraz kawiarnia, sklepo-kawiarnia

(26,67 /14,30)
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