Warszawa, dnia 19.07.2019r.

Komunikat o zamknięciu prac Komisji Konkursowej
oraz wstępnym wyniku konkursu
Uprzejmie informujemy, że konkurs ofert na najem lokali użytkowych 20/2019 ogłoszony w dniu 19.06.2019r. 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
12934/18 z dnia 28.11.2018 r., nr 727/2019 z dnia 13.03.2019 r., nr 946/2019 z dnia 10.04.2019 r. i nr 1305/2019 z dnia 15.05.2019 r., został zamknięty.

WSTĘPNY WYNIK KONKURSU 20/2019
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

(22, 23, 24 lipca 2019 roku)
L.p.

Adres
lokalu

Powierzchnia
w m2

OFERENT

Zaoferowana
stawka netto w zł/m2
pow. podstawowa

pow. dodatkowa

Rodzaj
działalności

1

Dobra 15

46,60

Shin Ilsook

23,60

-

biuro handlowe wielobranżowe,
biuro tłumaczeń i konsultingowe

2

Krucza 6/14A

85,54

Khasan Archakov

8,00

-

magazyn

(151,97 - parter;
160,57 - antresola;
211,19 I piętro /
77,89 piwnica).

Towarzystwo Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego

25,00
20,00
20,00

17,00

usługi - edukacja

23,43

Ardo Oil sp. z o.o.

23,02

-

przechowalnia bagażu i innych

601,62
3

Marszałkowska 34/50

4

Nowogrodzka 16

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 (ETO) oraz Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5 niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych skarg.
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