Załącznik nr 1b do ogłoszenia - Regulaminu konkursu ofert na najem stanowisk w halach garażowych w budynkach
mieszkalnych nr 1/2021
I.

Informacja o stanowisku nr 2 przy ul. C. Śniegockiej 15

Pozycja na liście konkursu: 1 , Obręb/działka: 5-06-06 / 23
1. Dane stanowiska
•

Powierzchnia całkowita: 12,56 m2

•

Wysokość pomieszczeń: 2,16 – 3,68 m

•

Usytuowanie: wolnostojący w budynku mieszkalnym

•

Instalacje: brak

2. Warunki oferty
•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnie całkowitą: 12,00 zł/m2 + VAT

•

Okres, na który zawrzemy umowę najmu : 5 lat

•

Aby wziąć udział w konkursie, wpłać wadium: 450,00 zł

•

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069

3. Udział w konkursie
•

Do udziału w procedurze konkursowej zapraszamy do biura przy ul. Szwoleżerów 5 w ZGN
Śródmieście

•

Składanie zgłoszeń: od 28.04.2021 r. do 26.05.2021 r. do godz. 16:00 w Kancelarii ZGN

•

Otwarcie zgłoszeń: 27.05.2021 r. o godz. 11:00 w ZGN

4. Kontakt z nami.
Jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach 8:00 – 16:00
•

Obejrzyj stanowisko, z pracownikami Administracji Domów Komunalnych 6 ul. Jezierskiego 3/5
sekretariat tel. 22 53 75 100 e-mail: adk6@zgn.waw.pl

•

Możliwe terminy obejrzenia stanowiska : 4.05.2021., 19.05.2021

•

Pamiętaj, że obejrzenie stanowiska będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i
tylko w założonej własnej maseczce.

•

Nasz przedstawiciel umożliwi Ci obejrzenie stanowiska
o

•

•

Administrator: tel. 22 53 75 131

Nasi inspektorzy nadzoru odpowiedzą na pytania techniczne o stanowisku
o

Sprawy budowlane tel. 22 53-75-113

o

Sprawy sanitarne tel. 22 53-75-116

o

Sprawy elektryczne tel. 22 53-75-118

Informacji o konkursie udzieli Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5,
o

e-mail: lu@zgn.waw.pl tel. 22 33 66 165, 22 33 66 164
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II.

Informacja o stanowisku nr 2 przy ul. Koziej 9

Pozycja na liście konkursu 2 , Obręb/działka: 5-03-05 / 23
1. Dane stanowiska
•

Powierzchnia podstawowa:17,30 m2

•

Powierzchnia drogi dojazdowej: 12,40 m2

•

Wysokość pomieszczeń: 2,65 m

•

Usytuowanie: hala garażowa w budynku mieszkalnym

•

Instalacje: energia elektryczna, zimna woda

2. Warunki oferty
•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię podstawową: 10,00 zł/m2 + VAT

•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię dodatkową: 5,00 zł/m2 + VAT

•

Okres, na który zawrzemy umowę najmu : 5 lat

•

Aby wziąć udział w konkursie, wpłać wadium: 700,00 zł

•

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069

3. Udział w konkursie
•

Do udziału w procedurze konkursowej zapraszamy do biura przy ul. Szwoleżerów 5 w ZGN
Śródmieście

•

Składanie zgłoszeń: od 28.04.2021 r. do 26.05.2021 r. do godz. 16:00 w Kancelarii ZGN

•

Otwarcie zgłoszeń: 27.05.2021 r. o godz. 11:00 w ZGN

4. Kontakt z nami.
Jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach 8:00 – 16:00
•

Obejrzyj stanowisko, z pracownikami Administracji Domów Komunalnych 4 ul. Jezuicka 1/3 ,
sekretariat tel. 22 53-10-100 e-mail: adk4@zgn.waw.pl

•

Możliwe terminy obejrzenia stanowiska: 4.05.2021, 19.05.2021

•

Pamiętaj, że obejrzenie stanowiska będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i
tylko w założonej własnej maseczce.

•

Nasz przedstawiciel umożliwi Ci obejrzenie stanowiska
o

•

•

Administrator: tel. 22 53-10-136

Nasi inspektorzy nadzoru odpowiedzą na pytania techniczne o stanowisku
o

Sprawy budowlane tel. 22 53-10-116

o

Sprawy sanitarne tel. 22 53-10-119

o

Sprawy elektryczne tel. 22 53-10-117

Informacji o konkursie udzieli Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5,
o

e-mail: lu@zgn.waw.pl tel. 22 33 66 165, 22 33 66 164
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III.

Informacja o stanowisku nr C przy ul. Milej 13

Pozycja na liście konkursu 3, Obręb/działka: 5-01-05 / 16
1. Dane stanowiska
•

Powierzchnia podstawowa: 3,14 m2

•

Powierzchnia drogi dojazdowej: 3,63 m2

•

Wysokość pomieszczeń: 2,28 m

•

Usytuowanie: wolnostojący w budynku mieszkalnym

•

Instalacje: energia elektryczna, centralne ogrzewanie
2. Warunki oferty

•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię podstawową: 10,00 zł/m2 + VAT

•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię dodatkową: 5,00 zł/m2 + VAT

•

Okres, na który zawrzemy umowę najmu : 5 lat

•

Aby wziąć udział w konkursie, wpłać wadium: 150,00 zł

•

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069
3. Udział w konkursie

•

Do udziału w procedurze konkursowej zapraszamy do biura przy ul. Szwoleżerów 5 w ZGN
Śródmieście

•

Składanie zgłoszeń: od 28.04.2021 r. do 26.05.2021 r. do godz. 16:00 w Kancelarii ZGN

•

Otwarcie zgłoszeń: 27.05.2021 r. o godz. 11:00 w ZGN
4. Kontakt z nami.
Jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach 8:00 – 16:00

•

Obejrzyj stanowisko, z pracownikami Administracji Domów Komunalnych 1 ul. Pawia 9 sekretariat
tel. 22 88-71-100 e-mail: adk1@zgn.waw.pl

•

Możliwe terminy obejrzenia stanowiska: 12.05.2021, 19.05.2021

•

Pamiętaj, że obejrzenie stanowiska będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i
tylko w założonej własnej maseczce.

•

Nasz przedstawiciel umożliwi Ci obejrzenie stanowiska
o

•

•

Administrator tel. 22 88-71-142

Nasi inspektorzy nadzoru odpowiedzą na pytania techniczne o stanowisku
o

Sprawy budowlane tel. 22 88-71-116

o

Sprawy sanitarne tel. 22 88-71-115

o

Sprawy elektryczne tel. 22 88-71-114

Informacji o konkursie udzieli Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5,
o

e-mail: lu@zgn.waw.pl tel. 22 33 66 165, 22 33 66 164
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IV.

Informacja o stanowisku 9 przy ul. Nalewki 5

Pozycja na liście konkursu 4 , Obręb/działka: 5-01-06 / 29
1. Dane stanowiska
•

Powierzchnia całkowita: 5,00 m2

•

Wysokość pomieszczeń: 2,06 – 2,60 m

•

Usytuowanie: wolnostojący w budynku mieszkalnym

•

Instalacje: energia elektryczna, kanalizacja, centralne ogrzewanie, zimna woda
2. Warunki oferty

•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię całkowitą: 12,00 zł/m2 + VAT

•

Okres, na który zawrzemy umowę najmu : 5 lat

•

Aby wziąć udział w konkursie, wpłać wadium: 180,00 zł

•

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069
3. Udział w konkursie

•

Do udziału w procedurze konkursowej zapraszamy do biura przy ul. Szwoleżerów 5 w ZGN
Śródmieście

•

Składanie zgłoszeń: od 28.04.2021 r. do 26.05.2021 r. do godz. 16:00 w Kancelarii ZGN

•

Otwarcie zgłoszeń: 27.05.2021 r. o godz. 11:00 w ZGN
4. Kontakt z nami.
Jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach 8:00 – 16:00

•

Obejrzyj stanowisko, z pracownikami Administracji Domów Komunalnych 1 ul. Pawia 9 sekretariat
tel. 22 88-71-100 e-mail: adk1@zgn.waw.pl

•

Możliwe terminy obejrzenia stanowiska: 4.05.2021,19.05.2021,

•

Pamiętaj, że obejrzenie stanowiska będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i
tylko w założonej własnej maseczce.

•

Nasz przedstawiciel umożliwi Ci obejrzenie stanowiska
o

•

•

Administrator tel. 22 88-71-142

Nasi inspektorzy nadzoru odpowiedzą na pytania techniczne o stanowisku
o

Sprawy budowlane tel. 22 88-71-116

o

Sprawy sanitarne tel. 22 88-71-115

o

Sprawy elektryczne tel. 22 88-71-114

Informacji o konkursie udzieli Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5,
o

e-mail: lu@zgn.waw.pl tel. 22 33 66 165, 22 33 66 164
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V.Informacja o stanowisku 14 przy ul. Nowiniarskiej 1
Pozycja na liście konkursu 5, Obręb/działka: 5-02-05 / 53,54
1. Dane stanowiska
•

Powierzchnia podstawowa: 12,96 m2

•

Powierzchnia drogi dojazdowej: 9,48 m2

•

Wysokość pomieszczeń: 2,20 m

•

Usytuowanie: hala garażowa w budynku mieszkalno-użytkowym

•

Instalacje: energia elektryczna, kanalizacja, zimna woda

2. Warunki oferty
•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię podstawową: 10,00 zł/m2 + VAT

•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię dodatkową: 5,00 zł/m2 + VAT

•

Okres, na który zawrzemy umowę najmu : 5 lat

•

Aby wziąć udział w konkursie, wpłać wadium: 530,00 zł

•

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069

3. Udział w konkursie
•

Do udziału w procedurze konkursowej zapraszamy do biura przy ul. Szwoleżerów 5 w ZGN
Śródmieście

•

Składanie zgłoszeń: od 28.04.2021 r. do 26.05.2021 r. do godz. 16:00 w Kancelarii ZGN

•

Otwarcie zgłoszeń: 27.05.2021 r. o godz. 11:00 w ZGN

4. Kontakt z nami.
Jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach 8:00 – 16:00
•

Obejrzyj stanowisko, z pracownikami Administracji Domów Komunalnych 4 ul. Jezuicka 1/4
sekretariat tel. 22 53-10-100 e-mail: adk4@zgn.waw.pl

•

Możliwe terminy obejrzenia stanowiska: 4.05.2021, 12.05.2021,

•

Pamiętaj, że obejrzenie stanowiska będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i
tylko w założonej własnej maseczce.

•

Nasz przedstawiciel umożliwi Ci obejrzenie stanowiska
o

•

•

Administrator tel. 22 53-10-135

Nasi inspektorzy nadzoru odpowiedzą na pytania techniczne o stanowisku
o

Sprawy budowlane tel. 22 53-10-116

o

Sprawy sanitarne tel. 22 53-10-119

o

Sprawy elektryczne tel. 22 53-10-117

Informacji o konkursie udzieli Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5,
o

e-mail: lu@zgn.waw.pl tel. 22 33 66 165, 22 33 66 164
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VI.

Informacja o stanowisku 46 przy ul. Nowiniarskiej 1

Pozycja na liście konkursu 5, Obręb/działka: 5-02-05 / 53,54
1. Dane stanowiska
•

Powierzchnia podstawowa: 12,49 m2

•

Powierzchnia drogi dojazdowej: 9,15 m2

•

Wysokość pomieszczeń: 2,20 m

•

Usytuowanie: hala garażowa w budynku mieszkalno-użytkowym

•

Instalacje: energia elektryczna, kanalizacja, zimna woda
2. Warunki oferty

•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię podstawową: 10,00 zł/m2 + VAT

•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię dodatkową: 5,00 zł/m2 + VAT

•

Okres, na który zawrzemy umowę najmu : 5 lat

•

Aby wziąć udział w konkursie, wpłać wadium: 480,00 zł

•

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069
3. Udział w konkursie

•

Do udziału w procedurze konkursowej zapraszamy do biura przy ul. Szwoleżerów 5 w ZGN
Śródmieście

•

Składanie zgłoszeń: od 28.04.2021 r. do 26.05.2021 r. do godz. 16:00 w Kancelarii ZGN

•

Otwarcie zgłoszeń: 27.05.2021 r. o godz. 11:00 w ZGN
4. Kontakt z nami.
Jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach 8:00 – 16:00

•

Obejrzyj stanowisko, z pracownikami Administracji Domów Komunalnych 4 ul. Jezuicka 1/4
sekretariat tel. 22 53-10-100 e-mail: adk4@zgn.waw.pl

•

Możliwe terminy obejrzenia stanowiska: 4.05.2021, 12.05.2021,

•

Pamiętaj, że obejrzenie stanowiska będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i
tylko w założonej własnej maseczce.

•

Nasz przedstawiciel umożliwi Ci obejrzenie stanowiska
o

•

•

Administrator tel. 22 53-10-135

Nasi inspektorzy nadzoru odpowiedzą na pytania techniczne o stanowisku
o

Sprawy budowlane tel. 22 53-10-116

o

Sprawy sanitarne tel. 22 53-10-119

o

Sprawy elektryczne tel. 22 53-10-117

Informacji o konkursie udzieli Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5,
o

e-mail: lu@zgn.waw.pl tel. 22 33 66 165, 22 33 66 164
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VII.

Informacja o stanowisku 3 przy ul. T. Gamerskiego 3

Pozycja na liście konkursu 7, Obręb/działka: 5-03-02 / 23
1. Dane stanowiska
•

Powierzchnia całkowita: 16,00 m2

•

Wysokość pomieszczeń: 2,22 m

•

Usytuowanie: wolnostojący w budynku mieszkalnym

•

Instalacje: energia elektryczna, kanalizacja, centralne ogrzewanie, zimna woda

2. Warunki oferty
•

Minimalna stawka czynszu netto za powierzchnię całkowitą: 12,00 zł/m2 + VAT

•

Okres, na który zawrzemy umowę najmu : 5 lat

•

Aby wziąć udział w konkursie, wpłać wadium: 570,00 zł

•

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069

3. Udział w konkursie
•

Do udziału w procedurze konkursowej zapraszamy do biura przy ul. Szwoleżerów 5 w ZGN
Śródmieście

•

Składanie zgłoszeń: od 28.04.2021 r. do 26.05.2021 r. do godz. 16:00 w Kancelarii ZGN

•

Otwarcie zgłoszeń: 27.05.2021 r. o godz. 11:00 w ZGN

4. Kontakt z nami.
Jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach 8:00 – 16:00
•

Obejrzyj stanowisko, z pracownikami Administracji Domów Komunalnych 4 ul. Jezuicka 1/3
sekretariat tel. 22 53-10-100 e-mail: adk4@zgn.waw.pl

•

Możliwe terminy obejrzenia stanowiska : 12.05.2021, 19.05.2021

•

Pamiętaj, że obejrzenie stanowiska będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i
tylko w założonej własnej maseczce.

•

Nasz przedstawiciel umożliwi Ci obejrzenie stanowiska
o

•

•

Administrator tel. 22 53-10-138

Nasi inspektorzy nadzoru odpowiedzą na pytania techniczne o stanowisku
o

Sprawy budowlane tel. 22 53-10-116

o

Sprawy sanitarne tel. 22 53-10-119

o

Sprawy elektryczne tel. 22 53-10-117

Informacji o konkursie udzieli Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5,
o

e-mail: lu@zgn.waw.pl tel. 22 33 66 165, 22 33 66 164
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