przetarg 3/2016: 06.07.2016 – 22.08.2016

Warszawa, dnia 01.09.2016 r.

KOMUNIKAT
Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego nr 3/2016
Uprzejmie informuję, że pisemny przetarg nieograniczony nr 3/2016 ogłoszony w dniu 06.07.2016r. w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
07.05.2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania
w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zmianami) oraz uchwały
Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr 4410/16 z dnia 13.04.2016r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu nw. lokali
użytkowych wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Śródmieście został zamknięty z następującym wynikiem:

Oznaczenie lokalu
ul. gen. W. Andersa 21
pow. 97,21 m2
• Usytuowanie: front, parter, piwnica,
wejście z ulicy
• Obręb / Działka: 5-01-06 / 40
• Księga wieczysta: WA4M/00042077/1
• Minimalny roczny czynsz netto: 92.400,00 zł
 Nie złożono ofert

Nazwa i siedziba oferenta

Zaproponowana branża

Zaproponowany roczny czynsz
netto w złotych

poz. 1

Brak ofert
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poz. 2

Al. Jerozolimskie 42
pow. 18,65 m2
• Usytuowanie: front, parter, wejście z ulicy
• Obręb / Działka: 5-03-10 / 130
• Księga wieczysta: WA4M/00039988/6
• Minimalny roczny czynsz netto: 52.100,00 zł
 Złożono 2 oferty, 2 oferty spełniły warunki
przetargu
ul. Nowogrodzka 8
pow. 139,35 m2
• Usytuowanie: front, parter, wejście z ulicy
• Obręb / Działka: 5-05-02 / 84
• Księga wieczysta: WA4M/00040094/2
• Minimalny roczny czynsz netto: 270.700,00 zł
 Nie złożono ofert

Inwestycje Alternatywne Profit S.A.
ul. Wspólna 50/1
00-684 Warszawa

handlowa: skup i sprzedaż
wartości dewizowych

96.000,00 zł
(dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100)

poz. 3

Brak ofert

BURMISTRZ
/-/ Piotr Kazimierczak
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