
 

 
 

 

 
 
 

Oferta pozakonkursowa na najem lokali użytkowych 
 

DANE OFERENTA 

 

Imię i nazwisko/nazwa 

 

 

 

................................................................................................ 

 

Adres zamieszkania/ 

siedziba  

 

 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

Adres korespondencyjny 

(jeśli jest inny niż 

powyższy) 

 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

Dane kontaktowe 

 

tel:.......................................................................................... 

 

e-mail:..................................................................................... 

DANE LOKALU 

Adres i powierzchnia 

lokalu 

 

Lokal nr: ……………………………………………………………………………. 

 

Ul………………………………………………………………………………………. 

 

Powierzchnia:……………..……………………………………………………. 

Proponowana stawka 

czynszu netto za 1 m2 

(zapis liczbowy i słowny) 

 

*jeśli jest 

(powierzchnia podstawowa) ................................... PLN/m2 

 

słownie: ................................................................................. 

 

*(powierzchnia dodatkowa) ..................................... PLN/m2 

 

słownie: ................................................................................. 

 

 

Oferowany rodzaj 

działalności 

 

 

rodzaj działalności: ................................................................ 

 

............................................................................................... 

Przewidywana liczba 

osób w lokalu  

 

 

............................................................................................... 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

1. Propozycja dostosowania lokalu dla osób niepełnosprawnych (proponowany zakres prac): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Szkicowy opis dotyczący sposobu zagospodarowania lokalu i prowadzonej w nim działalności. 

Przewidywany zakres prac, jakie oferent zamierza wykonać w lokalu oraz przybliżony czas 

trwania robót: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

3. Dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy: 

a. Imiona i nazwisko ......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ........................................................................................................................... 

Nr dowodu osobistego ......................................................................................................................  

b. Imiona i nazwisko ......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................ 

Nr dowodu osobistego .......................................................................................................................  

4. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY 
 

1. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty 

2. podpisany załącznik nr 2 do oferty* 

3. podpisany załącznik nr 3 do oferty* 

4. podpisany załącznik nr 4 do oferty 

5. podpisany załącznik nr 5 do oferty* 

6. KRS* 

7. CEIDG* 

... .............................................................................................................................. 

... .............................................................................................................................. 

... .............................................................................................................................. 

*niewłaściwe skreślić 
 
 
Warszawa, dnia .....................................                                                                 ………………………………………                                                            

czytelny podpis oferenta 
                                                                                                                                                   (pieczątka firmy) 
       

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 
 

Załącznik nr 1 do oferty pozakonkursowej  
na najem lokali użytkowych 

 
Warszawa, dnia …………….......................... 

Dane oferenta: 
 
................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 
      Zakład Gospodarowania 
      Nieruchomościami w Dzielnicy  
      Żoliborz m.st. Warszawy 
      ul. Marii Kazimiery 1 
      01-641 Warszawa 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią:  
 Uchwały nr XXIII/663/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Rady m. st. Warszawy                                                     

w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. ze zm., oraz  

 Zarządzenia Nr 136/2020 z 5 lutego 2020 Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zasad najmu 

lokali użytkowych ze zm.  

 
Oświadczam, że znany jest mi stan prawny lokalu . 

  
Oświadczam również, że dokonałem/am oględzin lokalu i zapoznałem/am się z jego stanem 
technicznym. W przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił o zmianę stawki czynszu 
ustalonej w Konkursie.  

 
Zobowiązuję się do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości (zaproponowany czynsz + świadczenia + 
VAT ) x 3, zgodnie z umową najmu. 

 
Zobowiązuję się do doręczenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji                                     
w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego                     
w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy (nie dotyczy garaży). 

  
Oświadczam, że z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny ww. lokalu, w przypadku zawarcia ze 
mną umowy najmu, nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku najmu, roszczeń wobec 
Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu 
rozpoczęcia w nim działalności. 

  
Oświadczam ponadto, że znany mi jest stan prawny dotyczący sposobu i trybu postępowania 
dotyczącego korzystania z nieruchomości wspólnej budynku, w którym usytuowany jest lokal 
użytkowy stanowiący przedmiot najmu jako niepodlegającej prawu najmu i wymagającej 
odpowiedniego uzgadniania i uzyskiwania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również oświadczam, 
że przed rozpoczęciem najmu uzyskam wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i koncesje 
na prowadzenie działalności gospodarczej w wynajętym lokalu. 
 
Oświadczam, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji 
gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych oraz (w 
przypadku osób prawnych) nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. 
 



 

 
 

 

 
 
 

Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i 
złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. 
 
Oświadczam, że jako przyszły najemca własnym staraniem i na własne ryzyko uzyskam konieczne 
zezwolenia  do prowadzenia działalności, w tym m.in.: 
 

1) w przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości przy remoncie lokalu uzyskam zgodę 
Wspólnoty Mieszkaniowej. 

2) w przypadku podjęcia lub zaniechania w lokalu działalności zmieniającej warunki: 
bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, 
ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń (art. 71 ust. 1 ustawy Prawo 
Budowlane art. 59 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)  dokonam w Wydziale 
Architektury i Budownictwa, ul. Słowackiego 6/8, zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

 
Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części będzie związana z 
koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na 
budowę lub obowiązkiem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy 
Prawo budowlane) przedstawię Wynajmującemu, przed uzyskaniem zgody na remont: 
  

- Zaświadczenie Prezydenta m.st. Warszawy o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) albo w przypadku braku obowiązującego mpzp - ostateczną decyzję o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
  
- lub opinie rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych, ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
ds. bhp, stwierdzające, że nie następuje zmiana ww. warunków. 

 
 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki umowy najmu, będącej załącznikiem  

nr 6 do oferty na najem lokali użytkowych. 
 

Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych dokumentów lub 
posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona. 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia konkursu oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego i potwierdzam, że 
otrzymałem pisemną informację na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych osób, 
których dane dotyczą (RODO). 

        
 
 
 
 

............................................. 
               (czytelny podpis oferenta) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

Załącznik nr 4 do oferty pozakonkursowej 
na najem lokali użytkowych 

 
   

 
Warszawa, dnia …………….......................... 

Dane oferenta: 
 
................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 
      Zakład Gospodarowania 
      Nieruchomościami w Dzielnicy  
      Żoliborz m.st. Warszawy 
      ul. Marii Kazimiery 1 
      01-641 Warszawa 
 
 
 

Oświadczam, że na dzień złożenia oferty: 

a. nie wynajmuję lokali użytkowych (lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych) od Miasta 

Stołecznego Warszawy* 

 

b. wynajmuję lokale użytkowe (lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe) od Miasta Stołecznego 

Warszawy* 

adres:………………………………………………. 

adres:………………………………………………. 

adres:………………………………………………. 

adres:………………………………………………. 

i nie zalegam w opłatach za wyżej wymienione lokale. 

 

 
 
 

   
    
 ............................................. 

               (czytelny podpis oferenta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe a lub b 



 

 
 

 

 
 
 

Załącznik nr 5 do oferty pozakonkursowej 
na najem lokali użytkowych 

  
Oświadczenie dla innych podmiotów 

 
 

Warszawa, dnia …………….......................... 
Dane oferenta: 
 
................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 
      Zakład Gospodarowania 
      Nieruchomościami w Dzielnicy  
      Żoliborz m.st. Warszawy 
      ul. Marii Kazimiery 1 
      01-641 Warszawa 
 

 

 

Oświadczam, że na dzień złożenia oferty: 

a. posiadam numer KRS i załączam aktualny odpis* 

b. nie posiadam numeru KRS, a w razie wygrania konkursu zobowiązuję się dostarczyć 

aktualny odpis przed podpisaniem umowy* 

 

 

 

   
    
       
 ............................................. 

               (czytelny podpis oferenta) 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*zaznaczyć właściwe a lub b 


