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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Wynajem powierzchni biurowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM w formie pisemnej NA NAJEM :
budynku administracyjnego „A” zlokalizowanego przy ul. Postępu 9 w Warszawie, który
stanowi część nieruchomości dla której to Sąd Rejonowy  dla Warszawy Mokotowa w 

Warszawie, VII Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: 
WA2M/00200189/1

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż
środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5

października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443)

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy i Prowadzącego postępowanie:
Sieć  Badawcza  Łukasiewicz  –  Instytut  Ceramiki  i  Materiałów  Budowlanych,
zarejestrowany pod nr KRS 0000861078 – Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie działający
na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
Ul. Cementowa 8
31-983 Kraków
REGON: 000056377
NIP: 525-000-76-26

 

2. Przedmiot przetargu
Najem na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w celu prowadzenia działalności o charakterze
edukacyjnym, badawczym lub z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, budynku
administracyjnego „A” zlokalizowanego przy ul. Postępu 9 w Warszawie, który stanowi
część nieruchomości dla której to Sąd Rejonowy  dla Warszawy Mokotowa w  Warszawie,
VII Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą:  WA2M/00200189/1 o
powierzchni użytkowej 1084,03 m2
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 21/2, obręb 0810, jednostka ewidencyjna 146505_8-



Warszawa, dzielnica Mokotów.
Standard budynku: podstawowy, wentylacja grawitacyjna, otwierane okna, ogrzewanie –
grzejniki podokienne, bez windy

 

3. Cena wywoławcza
Wartość wywoławcza przedmiotu najmu tj. rocznej stawki czynszowej wynosi: 12 x 48
000zł netto = 576 000 zł netto

 

4. Wysokość wadium
Wynajmujący ustala wadium w wysokości 57 600,00 ceny oszacowania wynajmowanego
środka trwałego tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z
przetargu.
Biorący udział w przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 57 600 zł na
rachunek bankowy Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych w Krakowie:
59 1240 4272 1111 0010 4152 8708 (Pekao SA)
z informacją: Wadium w postępowaniu: najem budynku administracyjnego

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium przepada na rzecz
sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co
najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru
lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy sprzedaży.

 

5. Miejsce oględzin
Przedmiot najmu można obejrzeć w terminie wcześniej uzgodnionym z osobą wskazaną do
kontaktu w sprawie niniejszego postepowania jednak nie później niż do 26.08.2022 w
miejscu użytkowania środka trwałego tj. ul. Postępu 9 w Warszawie.

 

6. Składanie ofert
Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu pisemnego.
Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem
budynku administracyjnego” lub poprzez operatora pocztowego na adres:

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych



Ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Oferty należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Termin składania ofert upływa: 02.09.2022 o godz. 10.00

 

7. Otwarcie ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 września 2022r. o godz. 11.00 w sali
konferencyjnej:
Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Ul. Cementowa 8
31-983 Kraków
Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ceną tj. miesięczną stawką czynszową netto.

W przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie,
sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów. O terminie licytacji
oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem. Złożenie jednej ważnej oferty
wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w
niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, bądź nie będzie
zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 lub są one niekompletne,
nieczytelne albo budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę.

Oferent, którego oferta została odrzucona zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, bez
wybrania którejkolwiek z ofert

8. Dane osoby do kontaktu w sprawie postępowania
Agnieszka Szopa: kom. 605 449 333 , e-mail: agnieszka.szopa@icimb.lukasiewicz.gov.pl
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – projekt umowy

 

 

https://icimb.bip-e.pl/download/255/46746/projektumowy.docx
https://icimb.bip-e.pl/download/255/46747/zalaczniknr1-oferta.doc


W Oddziale Materiałów Ogniotrwałych, 44-100 Gliwice, Toszecka 99 posiadamy wolne
pomieszczenia z przeznaczeniem na cele biurowe:

 

NR 104-21m2-     PARTER1.

NR 434-20m2-     III p. (wolne od 01.05.2022)2.

NR 419-21m2-     III p. (wolne 01.06.2022)3.

NR 144-19m2-     PARTER (wolne od 01.08.2022)4.

KONTAKT: DZIAŁ ADMINISTRACJI OMO GLIWICE, TEL. 32 270 19 09; 32 270 18 85

 

Metadane

Data publikacji : 11.03.2022
Data modyfikacji : 17.03.2023
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Goryluk-Gierszewski Dział IT

Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Goryluk-Gierszewski
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