
 

 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 12.06.2014r. 

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO  
o powierzchni 310 m ², usytuowanego w kondygnacji półpiwnicznej budynku Wydziału 

Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 

 

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej  zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu 

użytkowego o pow. 310 m2, usytuowanego w kondygnacji półpiwnicznej budynku przy ul. 

Koszykowej 55 w Warszawie.  

Lokal przeznaczono do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowo-

usługowej. Funkcja lokalu powinna uwzględniać powagą Uczelni wyższej, nie zakłócając pracy 

Wydziału Architektury PW i nie będąc uciążliwą dla okolicznych mieszkańców. 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

1) złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do Regulaminu konkursu wzoru  

(załącznik nr 1) wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie oraz koncepcją 

funkcjonowania lokalu uwzględniającą charakter obiektu tj. Uczelni Wyższej. Wzór 

„Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 

       http://www.arch.pw.edu.pl (zakładka aktualności) oraz 

       http://www.bip.pw.edu.pl (zakładka ogłoszenia); 

      2) wpłata wadium w wysokości 3000 zł. 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego  należy składać w zamkniętej kopercie z napisem  

„ OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KOSZYKOWEJ 55   

W WARSZAWIE” 

             od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:30 w terminie od dnia  

             12.06.2014r. (czwartek) do dnia 30.06.2014r. (poniedziałek) – oferty składane  

             w dniu 30.06.2014r. będą przyjmowane do godz. 11.00 w Gmachu Wydziału 

             Architektury przy  ul. Koszykowej 55, w pokoju  pok. 105 oficyna – Dział Finansowo- 

             Księgowy. Oferty dostarczone w dniu 30.06.2014r. po godz. 11.00  nie będą  

             przyjmowane. 

3. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin lokalu, który  dostępny będzie 

w dniach 18.06.2014 r. (środa) i 25.06.2013r. (środa) w godzinach 11.00 –12.00   – 

wejście od ul. Koszykowej 55. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu poza w/w terminem 

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 22 234 55 51 lub  

22 621 91 77. 

4. Warunki konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu. 

http://www.arch.pw.edu.pl/�
http://www.bip.pw.edu.pl/�


 

 

 

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2014r. (poniedziałek) o godz. 11.30  

w sali Rady Wydziału, sala nr 1. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  22 234 55 51 

 

 

 

 


