Warszawa, dnia 28.08.2017r.

Komunikat o zamknięciu prac Komisji Konkursowej
oraz wstępnym wyniku konkursu
Uprzejmie informujemy, że konkurs ofert na najem lokali użytkowych 16/2017 ogłoszony w dniu 17.07.2017r. na podstawie § 4 ust. 1 i § 5
Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. 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 6611/17 z dnia 14.12.2016 r., 7924/17 z dnia
17.05.2017 r. i 8123/17 z dnia 07.06.2017 r. został zamknięty.

WSTĘPNY WYNIK KONKURSU 16/2017
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, 31 sierpnia 2017 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

– Irmina Augustyniak

Członek Komisji

– Tomasz Marszałek

WSTĘPNE WYNIKI
konkursu ofert na najem lokali użytkowych nr 16/2017
ogłoszonego w dniu 17.07.2017r.
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Rodzaj działalności

powierzchnia
dodatkowa

1

Bracka 18

291,78

Giorgio Development sp. z o.o.

31,77

usługi biurowe związane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej, szkolenia, sala
konferencyjna i pokoje biurowe,
co-working, działalność biurowa

2

Bracka 18

75,54

Katarzyna Mioduszewska

20,22

warsztaty i animacje dla dzieci

3

al. Jana Pawła II 36

64,67

Adrianna Średzińska

20,51

pracownia tworzenia
lalek teatralnych

4

Kościelna 8/8A

54,19

1006,95

5

Marszałkowska 45/49

6

Marszałkowska 84/92

124,63

7

Marszałkowska 84/92

241,08

8

Marszałkowska 84/92

(896,38 / 110,57)

138,82

brak ofert

Giorgio Development sp. z o.o.

26,77

Green Coffee sp. z o.o.

201,50

14,12

sklep wielobranżowy, usługi biurowe,
szkolenia, sala konferencyjna i pokoje
biurowe,
co-working, szkoła tańca i muzyki, dom
pobytu seniora, świetlica, usługi
finansowe, usługi fryzjerskokosmetyczne, restauracja, galeria
artystyczna, wieczory literackie świetlica, biuro, magazyn, archiwum
kawiarnia

brak ofert

Żabka Polska S.A.

188,00

handel detaliczny z przewagą branży
spożywczej, sprzedaż napojów
alkoholowych, usługi okołohandlowe (w
szczególności: lotto, zakłady wzajemne,
gry losowe, loterie, usługi fotograficzne,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi
gastronomiczne, pośrednictwo
finansowe, pośrednictwo pieniężne)

Nowogrodzka 16

72,75

Giorgio Development sp. z o.o.

21,00

usługi biurowe związane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej, szkolenia, sala
konferencyjna i pokoje biurowe,
co-working, działalność biurowa

10

św. Franciszka Salezego 2

25,01

Sobiesław Tarasiuk

11,02

magazyn

11

L. Schillera 8

29,78

12

al. "Solidarności" 95/99

36,98

9

brak ofert

Konrad Popławski
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24,00

pracownia fotograficzna,
plastyczna, graficzna

