
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ODDANIE LOKALI W NAJEM 

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs ofert na oddanie w najem lokali mieszkalnych położonych w Warszawie. 

I. Nazwa i adres Organizatora przetargu: 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, Regon 000489811,   NIP 525-000-64-95, tel. 22 56-13-421  

II. Określenie przedmiotu konkursu:  

Przedmiotem konkursu jest oddanie w najem następujących lokali mieszkalnych:  

Tabela nr 1 

L.p. Adres lokalu 
Pow. użytkowa 

( m2 ) 
Położenie lokalu Rozkład lokalu 

1. Balzaka 2 m 372 32,12 XI piętro w budynku XI  piętrowym pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc, przedpokój 

2. Balzaka 2 m 322 50,70 X  w budynku XI piętrowym 3 pokoje, kuchnia, łazienka z  wc., przedpokój. 

3. Szekspira 2 m 350 26,00 VIII piętro w budynku XI piętrowym pokój, kuchnia z prześwitem, łazienka z wc, przedpokój 

4. Szekspira 2 m 248 26,00 VI piętro w budynku XI piętrowym pokój, kuchnia z prześwitem, łazienka z wc, przedpokój 

5. Szekspira 2 m 416 41,50 VIII piętro w budynku XI piętrowym 2 pokoje, kuchnia, łazienka z  wc., przedpokój. 

6. Reymonta 23 m 242 26,00 IV piętro w budynku XI piętrowym pokój, kuchnia z prześwitem, łazienka z wc, przedpokój 

Minimalna do zaoferowania wysokość miesięcznego czynszu najmu dla ww. lokali,  odpowiednia do ilości osób wynosi: 
Tabela nr 2 

L
p. 

Adres lokalu 

Minimalny miesięczny 

czynsz najmu lokalu dla 1 
osoby        (zł) 

Minimalny miesięczny 

czynsz najmu lokalu dla 2 

osób          (zł) 

Minimalny miesięczny 

czynsz najmu lokalu dla 3 

osób           (zł) 

Minimalny miesięczny 

czynsz najmu lokalu dla 4 

osób           (zł) 

Minimalny miesięczny 

czynsz najmu lokalu dla 5* 
osób            (zł) 

3% 
wart. 
odtw. 

Opłaty 
niezale
żne 

Razem 

1 osoba 

3% 
wart. 
odtw. 

Opłaty 
niezale
żne 

Razem 

2 osoby 

3% 
wart. 
odtw. 

Opłaty 
niezale
żne 

Razem 

3 osoby 

3% 
wart. 
odtw. 

Opłaty 
niezale
żne 

Razem 

4 osoby 

3% 
wart. 
odtw. 

Opłaty 
niezale
żne 

Razem 

5 osób 

1. 
Balzaka 2 m 372 
(32,12 m²) 

475,59 140,57 616,16 475,59 213,17 688,76 475,59 285,77   761,36 x x x x x x 

2. 
Balzaka 2 m 322 
(50,70 m²) 

750,69 148,20 898,89 750,69 220,80 971,49 750,69 293,40 1044,09 750,69 366,00 1116,69 750,69 429,59 1180,28 

3. 
Szekspira 2 m 350 
(26 m²) 

384,97 202,40 587,37 384,97 274,59 659,56 384,97 346,79   731,76 x x x x x x 

4. 
Szekspira 2 m 248 
(26 m²) 

384,97 202,40 587,37 384,97 274,59 659,56 384,97 346,79   731,76 x x x x x x 

5. 
Szekspira 2 m 416 
(41,50 m²) 

614,47 187,12 801,59 614,47 252,43 866,90 614,47 317,74   932,21 614,47 383,05 997,52 614,47 439,36 1053,83 

6. 
Reymonta 23 m 242  
(26 m²) 

384,97 219,44 604,41 384,97 293,84 678,81 384,97 368,25   753,22       

* W przypadku większej ilości osób, wszelkich informacji o wysokości minimalnego czynszu udzieli Księgowość Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew tel. 22 864 01 79.  

Zasady najmu przyjęte przez Zarząd WSM: 
1. Lokale oddawane będą w najem, w istniejącym stanie technicznym (po remoncie, bez umeblowania).  
2. Przed objęciem lokalu wymagana będzie do wpłaty kaucja zabezpieczająca naliczona w wysokości 4 miesięcznych opłat czynszowych. 
3. Okres najmu 3 lata.  
4. Wyłoniony Najemca będzie zobowiązany do złożenia w siedzibie Spółdzielni w terminie 3 dni od daty podpisania umowy najmu, aktu notarialnego o 

poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego: co do wydania lokalu (art. 777 § 1 pkt. 4 kpc) oraz egzekucji należności czynszowych (art.777 § 
1 pkt.5 kpc).  

5. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po złożeniu w siedzibie Spółdzielni aktu notarialnego o którym mowa w punkcie 4.  

III. Informacje o miejscu i terminie składania ofert 

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 pokój nr 7 (parter) w terminie do 25 października 2016r., do godz. 12:00                                           
w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta najmu lokalu  nr………….., przy ul……………….” 

Zgodnie z § 5 ust.4 Regulaminu najmu lokali w WSM, składane oferty powinny zawierać: 

I.  1. W przypadku osoby fizycznej:  imię i nazwisko oferenta, adres, nr pesel, nr dowodu osobistego lub paszportu  
    2. Oferowaną wysokość czynszu najmu. 
II. 1. W przypadku osoby prawnej  - status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego rejestru Sądowego  lub zaświadczenie  o wpisie       
        do ewidencji działalności gospodarczej , dowód nadania numeru NIP, oświadczenie o niezaleganiu  ze składkami ZUS i niezaleganiu  z podatkami.  
    2. Oferowaną  wysokość czynszu najmu.  

Wysokość minimalnego do zaoferowania czynszu z opłatami niezależnymi (licznikowymi), w zależności od ilości osób użytkujących dany lokal, została podana w Tabeli nr 2. 

Ofertę cenową najmu lokalu należy składać według wzoru podanego w tabeli nr 3.  

      Tabela nr 3.  

Adres wybranego lokalu Ilość osób zgłoszonych do 
zamieszkiwania w lokalu 

Minimalna do zaoferowania wysokość 
miesięcznego czynszu  najmu – kwota z 

kolumny „Razem” dopasowana do lokalu  
i ilości osób 

Wysokość miesięcznego czynszu 
najmu zaoferowana przez Oferenta  

  
Informacje w Tab.nr  2 

 

 

IV. Informacje o osobach umocowanych przez Organizatora przetargu do kontaktowania się z oferentami i udzielania informacji 

W celu obejrzenia lokali należy kontaktować się z Administracją Osiedla WSM Wawrzyszew -  tel. 22 864-63-01.  Informacje o konkursie udzielane są pod tel. tel. 22 56-13-421    

V. Informacja o możliwości unieważnienia przez Spółdzielnię konkursu ofert bez podania przyczyny 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych lokali. 

SPRZEDAŻ LOKALI: 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OFERUJE RÓWNIEŻ DO SPRZEDAŻY OSTATNIE MIESZKANIA W ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH NA 

ŻOLIBORZU (UL. SAPERSKA) ORAZ MIESZKANIA W TRAKCIE REALIZACJI, NA TARCHOMINIE PRZY UL. CERAMICZNEJ. 


