ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA-REGULAMINU KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NR 20/2019

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 20/2019
pozycja na liście konkursu: nr 1

Informacje o lokalu

Adres:
Usytuowanie:
Obręb/działka:
Ostatnio prowadzona działalność
w lokalu:

pracownia artystyczno-malarska

Sposób zbiórki odpadów w budynku:

46,60 m2
2,76-2,16 m
selektywnie

W zainteresowaniu Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków:

budynek – gminna ewidencja zabytków

Wentylacja:

Warunki oferty

Powierzchnia całkowita (podstawowa)
lokalu:
Wysokość pomieszczeń w lokalu:

23,76 m2 (pokój), 9,41 m2 (pomieszczenie bez okna), 6,24 m2 (korytarz), 3,90 m2 (część kuchenna), 3,29 m2 (łazienka z wc)

Wyposażenie lokalu w instalacje:

Składanie ofert

suterena, front, wejście z klatki
schodowej
5-04-08 / 32

Powierzchnie pomieszczeń:

Zarząd nieruchomości:
Wspólnota Mieszkaniowa

Przydatne adresy / telefony

ul. Dobra 15

W celu ustalenia informacji o znanych zaleceniach konserwatorskich w stosunku do konkretnego
budynku należy skontaktować się z Działem Technicznym ZGN, przy ul. Szwoleżerów 5.
W zależności od zakresu prac planowanych przez nowego najemcę, może to wymagać dodatkowych
zaleceń/opinii Konserwatora Zabytków.

Podobnie jak przy wszystkich innych lokalach znajdujących się w budynkach, w których znajduje się Wspólnota Mieszkaniowa, w sytuacji remontu lokalu
ingerującego w części wspólne nieruchomości, należy pamiętać o wymogu uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na ww. przedsięwzięcia.

Informacja od pełnomocnika w sprawie zastrzeżeń i prowadzonych lub planowanych remontów w budynku przez Wspólnotę
Mieszkaniową (stan na dzień 07.06.2019 r.): drobny remont/odświeżenie części piwnicznej.

energia elektryczna, wod-kan, zw, co,
cw, gaz
grawitacyjna

Wynajmujący zapewnia doprowadzenie energii elektrycznej do punktu przyłączenia instalacji lokalu
do instalacji budynku lub złącza kablowego, natomiast założenie licznika i rozprowadzenie instalacji
wewnątrz lokalu należą do obowiązków Najemcy.

 Zakres działalności „usługi” oznacza działalności inne niż gastronomia, np. fryzjer, usługi jubilerskie.
 Dopuszcza się możliwość wykorzystywania części powierzchni lokalu na cele magazynowo-archiwalne

Złożenie oferty jest możliwe
na następujące zakresy działalności:

HANDEL, USŁUGI, BIURO

Minimalna stawka czynszu
netto za pow. podstawową:

20,00 zł/m + VAT

Wadium:

2.796,00 zł

Czas składania ofert:

Oferty przyjmowane są od dnia 19.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r. do godz. 11:30

Miejsce składania ofert:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00
ul. Szwoleżerów 5 - w Kancelarii (parter – bezpośrednio przy wejściu do budynku ZGN)

OBEJRZENIE LOKALU:

Administracja Domów Komunalnych nr 5, ul. K.I. Gałczyńskiego 12a

e-mail do ADK-5:

adk5@zgn.waw.pl

inspektor nadzoru ds. budowlanych:

tel. 22 66-00-115

sekretariat ADK-5:

tel. 22 66-00-100

inspektor nadzoru ds. sanitarnych:

tel. 22 66-00-113

administrator (obejrzenie lokalu):

tel. 22 66-00-132

inspektor nadzoru ds. elektrycznych:

tel. 22 66-00-122

na potrzeby własne Najemcy.

 Zmiana sposobu użytkowania lokalu pod względem budowlanym należy do obowiązków Najemcy
(należy tego dokonać w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Nowogrodzka 43).

2

Okres obowiązywania umowy najmu:

3 lata.

Przed złożeniem oferty prosimy o obejrzenie lokalu wspólnie z administratorem (telefon: 22 66-00-132, e-mail: adk5@zgn.waw.pl). W siedzibie ADK istnieje
też m.in. możliwość: zapoznania się z projektem protokołu opisującego stan techniczny lokalu, uzyskania informacji o przewidywanych kosztach zużycia mediów.
INFORMACJA DOT. KONKURSU:

Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5

e-mail do Działu LU:

lu@zgn.waw.pl

sekretariat Działu LU:

tel. 22 33-66-124

KONTAKT ZE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

Wydział Wspólnot Mieszkaniowych Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Śródmieście, ul. Mokotowska 55

informacja o procedurze konkursu:

pełnomocnik reprezentujący
m.st. Warszawę
sekretariat:
tel. 22 32-55-300
we Wspólnocie Mieszkaniowej:
Zachęcamy do kontaktu np. przy planowanej ingerencji w części wspólne nieruchomości.
e-mail do WWM:

sro.wwm@um.warszawa.pl

tel. 22 33-66-164, 22 33-66-185

tel. 22 32-55-308

Fotografie lokalu

Wszystkie nasze placówki są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Pełna informacja o ofercie jest dostępna m.in. na stronach internetowych: www.zgn.waw.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl.
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INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 20/2019

Informacje o lokalu

pozycja na liście konkursu: nr 2
Adres:

ul. Krucza 6/14A

Usytuowanie:

piwnica, wejście z podwórza

Obręb/działka:
Ostatnio prowadzona działalność
w lokalu:

5-05-04 / 149/1

Powierzchnia całkowita (podstawowa)
lokalu:
Wysokość pomieszczeń w lokalu:

magazyn

Sposób zbiórki odpadów w budynku:

Powierzchnie pomieszczeń:

6,82 m2, 14,95 m2, 14,99 m2, 16,81 m2, 15,98 m2, 10,92 m2, 2,52 m2 (wc), 2,55 m2 (wc)
[część z ww. powierzchni to udział w części wspólnej – korytarze]

85,54 m2
2,40 m
selektywnie

energia elektryczna - lokal zasilany z licznika administracyjnego

Przydatne adresy / telefony

Składanie ofert

Warunki oferty

Dodatkowe informacje:

Zaawansowane roszczenie o zwrot nieruchomości (Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 287/GK/DW/2012 z dnia 26.06.2012 r.
dotycząca przedmiotowej nieruchomości).

W zainteresowaniu Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków:

NIE

Zarząd nieruchomości:

100% m.st. Warszawa

Wyposażenie lokalu w instalacje:

energia elektryczna, wod-kan, zw, co,
cw (brak c.o. w części pomieszczeń)

Wentylacja:

grawitacyjna (w łazience)

Złożenie oferty jest możliwe
na następujące zakresy działalności:

MAGAZYN / ARCHIWUM

Zastrzeżenia/wykluczenia
dot. działalności w lokalu:

Wynajmujący zapewnia doprowadzenie energii elektrycznej do punktu przyłączenia instalacji lokalu
do instalacji budynku lub złącza kablowego, natomiast założenie licznika i rozprowadzenie instalacji
wewnątrz lokalu należą do obowiązków Najemcy.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu pod względem budowlanym należy do obowiązków Najemcy
(należy tego dokonać w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Nowogrodzka 43).

konieczność udostępniania pomieszczenia piwnicy spółce Veolia w przypadku konserwacji i przeglądu sieci
( w umowie z przyszłym Najemcą zostanie zastosowany zapis odnośnie potrzeby udostępniania pomieszczenia
piwnicy spółce Veolia w przypadku konserwacji / przeglądu sieci / awarii )

Minimalna stawka czynszu
netto za pow. podstawową:

w wysokości rzeczywistych kosztów
utrzymania m2 nieruchomości (stan na dzień
11.06.2019 r. = 6,76 zł/m2 + VAT )

Wadium:

578,25 zł

Czas składania ofert:

Oferty przyjmowane są od dnia 19.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r. do godz. 11:30

Miejsce składania ofert:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00
ul. Szwoleżerów 5 - w Kancelarii (parter – bezpośrednio przy wejściu do budynku ZGN)

OBEJRZENIE LOKALU:

Administracja Domów Komunalnych nr 3, ul. Wilcza 2/4

e-mail do ADK-3:

adk3@zgn.waw.pl

inspektor nadzoru ds. budowlanych:

tel. 22 89-13-124

sekretariat ADK-3:

tel. 22 89-13-100

inspektor nadzoru ds. sanitarnych:

tel. 22 89-13-122

administrator (obejrzenie lokalu):

tel. 22 89-13-131

inspektor nadzoru ds. elektrycznych:

tel. 22 89-13-123

Okres obowiązywania umowy najmu:

ROK

Przed złożeniem oferty prosimy o obejrzenie lokalu wspólnie z administratorem (telefon: 22 89-13-131, e-mail: adk3@zgn.waw.pl). W siedzibie ADK istnieje
też m.in. możliwość: zapoznania się z projektem protokołu opisującego stan techniczny lokalu, uzyskania informacji o przewidywanych kosztach zużycia mediów.
INFORMACJA DOT. KONKURSU:

Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5

e-mail do Działu LU:

lu@zgn.waw.pl

sekretariat Działu LU:

tel. 22 33-66-124

informacja o procedurze konkursu:

tel. 22 33-66-164, 22 33-66-185

Fotografie lokalu

Wszystkie nasze placówki są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Pełna informacja o ofercie jest dostępna m.in. na stronach internetowych: www.zgn.waw.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl.

Strona 2 z 4
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INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 20/2019
Adres:

Usytuowanie:
Wysokość lokalu:

ul. Marszałkowska 34/50
parter, antresola, I piętro, piwnica, front, wejście
z ulicy, z klatki schodowej, z podwórza
3,77-3,79 m (parter), 2,60-2,87 m (antresola),
2,54-3,12 m (I piętro), 2,38-2,89 m (piwnica)

pozycja na liście konkursu: nr 3
Powierzchnia całkowita lokalu:
Powierzchnia podstawowa lokalu:

601,62 m2
151,97 m2 (parter), 160,57 m2
(antresola), 211,19 m2 (I piętro)
77,89 m2 (piwnica)

Poprzednio w lokalu:

handel dziełami sztuki

Obręb/działka:

5-05-07 / 69
Sposób zbiórki odpadów w budynku:
selektywnie
parter – 119,90 m2, 12,19 m2, 19,88 m2 (kl. schodowa), antresola – 74,52 m2, 51,39 m2, 11,01 m2, 10,50 m2, 13,15 m2,
I piętro – 82,42 m2, 18,58 m2, 37,17 m2, 18,20 m2, 7,87 m2, 12,94 m2, 13,08 m2, 16,14 m2 (korytarz), 4,79 m2 (wc),
piwnica – 48,28 m2, 10,55 m2, 7,74 m2, 4,58 m2, 3,24 m2 (wc), 3,50 m2 (korytarz).
Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji metra "Politechnika".

Powierzchnie pomieszczeń:
Dodatkowe informacje:

Powierzchnia dodatkowa lokalu:

W zainteresowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: układ urbanistyczny - rejestr zabytków - ochrona prawna - nr rej. A-1377, 543; budynek – gminna ewidencja zabytków. W celu ustalenia informacji
o znanych zaleceniach konserwatorskich w stosunku do konkretnego budynku należy skontaktować się z Działem Technicznym ZGN, przy ul. Szwoleżerów 5. W zależności od zakresu prac planowanych przez nowego
najemcę, może to wymagać dodatkowych zaleceń/opinii Konserwatora Zabytków. Zalecenia konserwatorskie dot. lokalu (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – pismo z dnia 12.04.2019 r.): „Jako
generalną zasadę przy planowanych pracach remontowych należy przyjąć zachowanie walorów zabytkowych przedmiotowego budynku oraz ich wyeksponowanie. Wskazane jest poprzedzenie prac
projektowych przeprowadzeniem kwerendy archiwalnej, a także wykonaniem inwentaryzacji architektonicznej oraz analizy konserwatorskiej, w celu oceny wartości zabytkowych obiektu. Dopuszczalne
są tylko te prace remontowe, które poprawią stan techniczny obiektu i nie spowodują istotnych zmian w strukturze konstrukcyjnej oraz w elewacjach budynku. Remont obiektu powinien zostać wykonany
z poszanowaniem jego historycznego wystroju. Dopuszczalnym działaniem pod względem konserwatorskim jest wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej w złym stanie technicznym,
z zastrzeżeniem, iż nowo zastosowane elementy będą odpowiadać tym istniejącym pierwotnie, tj. nastąpi odtworzenie kolorystyki, kształtów, proporcji czy podziałów skrzydeł i profili istniejących okien
i witryn. Nie wnosi się uwag do wymiany istniejących drzwi stalowych z zastrzeżeniem, iż nowo zastosowane elementy będą odpowiadać tym istniejącym pierwotnie, tj. nastąpi odtworzenie materiału,
kolorystyki, kształtów, proporcji, podziałów skrzydeł i profili istniejących drzwi. Nie wnosi się uwag do wymiany instalacji elektrycznej, z zastrzeżeniem, że okablowanie powinno ułożone być, w miarę
możliwości, po istniejących śladach. Do malowania ścian wewnętrznych zaleca się zastosowanie farb o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych. Jednocześnie organ ochrony zabytków zaleca
zastosowanie neutralnej kolorystyki.”

Zarząd nieruchomości:

Wspólnota
Mieszkaniowa

Podobnie jak przy wszystkich innych lokalach znajdujących się w budynkach, w których znajduje się Wspólnota Mieszkaniowa, w sytuacji remontu
lokalu ingerującego w części wspólne nieruchomości i np. przy planowanym uzyskaniu koncesji na alkohol należy pamiętać o wymogu uzyskania
zgody Wsp. Mieszk. na ww. przedsięwzięcia (szczególnie ważne w przypadku planowanego wykorzystania lokalu na działalność gastronomiczną).

Informacja od pełnomocnika m.st. Warszawy we Wspólnocie Mieszkaniowej (stan na dzień 07.06.2019 r.): „Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej jest niechętny prowadzeniu działalności
„uciążliwej” w tym gastronomicznej w lokalach usytuowanych w budynku i sprzedaży alkoholu (w ostatnich latach żaden z najemców nie uzyskał zgody na sprzedaż alkoholu).
W najbliższych latach, prawdopodobnie 2019/2020, Wspólnota Mieszkaniowa planuje wykonać remont elewacji budynku wraz z remontem tarasu i podcieni z tym, że na razie nie jest
to poparte żadnymi formalnymi decyzjami Wspólnoty w formie uchwały.”

Przydatne adresy / telefony

Składanie ofert

Warunki oferty

Wyposażenie lokalu w
instalacje:
Wentylacja:

energia elektryczna, wod-kan, zw, co, cw
grawitacyjna

Wynajmujący zapewnia doprowadzenie energii elektrycznej do punktu przyłączenia instalacji lokalu do
instalacji budynku lub złącza kablowego, natomiast założenie licznika i rozprowadzenie instalacji
wewnątrz lokalu należą do obowiązków Najemcy.

 Dopuszcza się możliwość wykorzystywania części powierzchni lokalu na cele

Złożenie oferty jest możliwe
na następujące zakresy
działalności:

HANDEL, mała GASTRONOMIA bez pełnej kuchni
niewymagająca modernizacji dotychczasowej
instalacji w lokalu, USŁUGI, BIURO

Zastrzeżenia/wykluczenia
dot. działalności w lokalu:

WYKLUCZONE: HOTEL/HOSTEL

Minimalna stawka czynszu
netto:

- za pow. podstawową - parter:
- za pow. podstawową - antresola:
- za pow. podstawową – I piętro:
- za pow. dodatkową - piwnica:

Wadium:

28.651,44 zł

Czas składania ofert:

Oferty przyjmowane są od dnia 19.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r. do godz. 11:30

Miejsce składania ofert:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00
ul. Szwoleżerów 5 - w Kancelarii (parter – bezpośrednio przy wejściu do budynku ZGN)

OBEJRZENIE LOKALU:

Administracja Domów Komunalnych nr 3, ul. Wilcza 2/4

e-mail do ADK-3:

adk3@zgn.waw.pl

inspektor nadzoru ds. budowlanych:

tel. 22 89-13-124

sekretariat ADK-3:

tel. 22 89-13-100

inspektor nadzoru ds. sanitarnych:

tel. 22 89-13-122

administrator (obejrzenie lokalu):

tel. 22 89-13-136

inspektor nadzoru ds. elektrycznych:

tel. 22 89-13-123

20,00 zł/m2 + VAT
15,00 zł/m2 + VAT
15,00 zł/m2 + VAT
12,00 zł/m2 + VAT

magazynowo-archiwalne na potrzeby własne Najemcy.

 Zmiana sposobu użytkowania lokalu pod względem budowlanym należy do
obowiązków Najemcy (należy tego dokonać w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul.
Nowogrodzka 43).

UWAGA: Propozycje stawek czynszu w formularzu oferty powinny zawierać propozycje
czterech stawek: za powierzchnię podstawową – parteru, za powierzchnię podstawową –
antresoli, za powierzchnie podstawową I piętra i za powierzchnią dodatkową piwnic. W
związku z tym, że formularz oferty jest dostosowany do jednej powierzchni podstawowej, w
rubryce z propozycją stawki czynszu za powierzchnię podstawową należy wpisać propozycje
stawek za wszystkie powierzchnie (parteru, antresoli i I piętra) z wyraźnym oznaczeniem,
których powierzchni dotyczą.

Okres obowiązywania umowy najmu:

3 lata.

Przed złożeniem oferty prosimy o obejrzenie lokalu wspólnie z administratorem (telefon: 22 89-13-136, e-mail: adk3@zgn.waw.pl). W siedzibie ADK istnieje
też m.in. możliwość: zapoznania się z projektem protokołu opisującego stan techniczny lokalu, uzyskania informacji o przewidywanych kosztach zużycia mediów.
INFORMACJA DOT. KONKURSU:

Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5

e-mail do Działu LU:

lu@zgn.waw.pl

sekretariat Działu LU:

tel. 22 33-66-124

KONTAKT ZE WSPÓLNOTĄ
MIESZKANIOWĄ

Wydział Wspólnot Mieszkaniowych Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Śródmieście, ul. Mokotowska 55

informacja o procedurze konkursu:

pełnomocnik reprezentujący
m.st. Warszawę
sekretariat:
tel. 22 32-55-300
we Wspólnocie Mieszkaniowej:
Zachęcamy do kontaktu np. przy planowanej ingerencji w części wspólne nieruchomości.
e-mail do WWM:

sro.wwm@um.warszawa.pl

tel. 22 33-66-164, 22 33-66-185

tel. 22 32-55-317

Fotografie lokalu

Nasze placówki są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Pełna informacja również na: www.zgn.waw.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl.
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INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 20/2019
pozycja na liście konkursu: nr 4

Informacje o lokalu

Adres:
Usytuowanie:
Obręb/działka:
Ostatnio prowadzona działalność
w lokalu:
Powierzchnie pomieszczeń:

ul. Nowogrodzka 16
parter, oficyna, wejście z klatki
schodowej
5-05-02 / 21

Powierzchnia całkowita (podstawowa)
lokalu:
Wysokość pomieszczeń w lokalu:

pracownia artystyczna

Sposób zbiórki odpadów w budynku:

2

2

23,43 m2
3,00 m
selektywnie

2

20,95 m (pokój z wydzieloną wnęką kuchenną), 1,60 m (przedpokój), 0,88 m (łazienka z wc)

Dodatkowe informacje:
W zainteresowaniu Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków:

budynek – gminna ewidencja zabytków

Zarząd nieruchomości:

100% m.st. Warszawa

Wyposażenie lokalu w instalacje:

energia elektryczna, wod-kan, zw
(brak c.o.)
grawitacyjna

Przydatne adresy / telefony

Składanie ofert

Warunki oferty

Wentylacja:

Złożenie oferty jest możliwe
na następujące zakresy działalności:

USŁUGI, BIURO

W celu ustalenia informacji o znanych zaleceniach konserwatorskich w stosunku do konkretnego
budynku należy skontaktować się z Działem Technicznym ZGN, przy ul. Szwoleżerów 5.
W zależności od zakresu prac planowanych przez nowego najemcę, może to wymagać dodatkowych
zaleceń/opinii Konserwatora Zabytków.

Wynajmujący zapewnia doprowadzenie energii elektrycznej do punktu przyłączenia instalacji lokalu
do instalacji budynku lub złącza kablowego, natomiast założenie licznika i rozprowadzenie instalacji
wewnątrz lokalu należą do obowiązków Najemcy.

 Zakres działalności „usługi” oznacza działalności inne niż gastronomia, np. fryzjer, usługi jubilerskie.
 Dopuszcza się możliwość wykorzystywania części powierzchni lokalu na cele magazynowo-archiwalne
na potrzeby własne Najemcy.

 Zmiana sposobu użytkowania lokalu pod względem budowlanym należy do obowiązków Najemcy
(należy tego dokonać w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Nowogrodzka 43).

Minimalna stawka czynszu
netto za pow. podstawową:

20,00 zł/m2 + VAT

Wadium:

468,60 zł

Czas składania ofert:

Oferty przyjmowane są od dnia 19.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r. do godz. 11:30

Miejsce składania ofert:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00
ul. Szwoleżerów 5 - w Kancelarii (parter – bezpośrednio przy wejściu do budynku ZGN)

OBEJRZENIE LOKALU:

Administracja Domów Komunalnych nr 3, ul. Wilcza 2/4

e-mail do ADK-3:

adk3@zgn.waw.pl

inspektor nadzoru ds. budowlanych:

tel. 22 89-13-126

sekretariat ADK-3:

tel. 22 89-13-100

inspektor nadzoru ds. sanitarnych:

tel. 22 89-13-122

administrator (obejrzenie lokalu):

tel. 22 89-13-139

inspektor nadzoru ds. elektrycznych:

tel. 22 89-13-123

Okres obowiązywania umowy najmu:

3 lata.

Przed złożeniem oferty prosimy o obejrzenie lokalu wspólnie z administratorem (telefon: 22 89-13-139, e-mail: adk3@zgn.waw.pl). W siedzibie ADK istnieje
też m.in. możliwość: zapoznania się z projektem protokołu opisującego stan techniczny lokalu, uzyskania informacji o przewidywanych kosztach zużycia mediów.
INFORMACJA DOT. KONKURSU:

Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5

e-mail do Działu LU:

lu@zgn.waw.pl

sekretariat Działu LU:

tel. 22 33-66-124

informacja o procedurze konkursu:

tel. 22 33-66-164, 22 33-66-185

Fotografie lokalu

Wszystkie nasze placówki są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Pełna informacja o ofercie jest dostępna m.in. na stronach internetowych: www.zgn.waw.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl.
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