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Ogłoszenie o przetargu pisemnym na najem powierzchni użytkowej 

 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Felińskiego 2B ogłasza 

przetarg pisemny na „Najem powierzchni użytkowej bez wyposażenia - przeznaczonego na 

prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu dla pracowników 

Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie  i osób trzecich usług gastronomicznych - 

bufetu, w budynku w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55B przez okres do 36 miesięcy.”   

1. Szczegółowe warunki najmu określają „Istotne warunki przetargu” – do pobrania na stronie 

internetowej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie http://www.mazowieckie.kas.gov.pl   

w zakładce Wiadomości --Komunikaty. 

2. Ww. dokument jest bezpłatny. 

3. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz „Istotnymi warunkami 

przetargu”. 

4. Bliższych informacji w sprawie przedmiotu najmu udziela Pani Ewa Karczmarczyk-Duduś – tel. 

22 56 18 260  w godz. od 8:00 do 15:00. 

5. Przedmiot najmu można oglądać w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Krzysztofem Leszkowiczem – tel. 519 151 786. 

6. Oferty należy złożyć w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,                             

ul. A. Felińskiego 2B – Recepcja (parter), w dni robocze, w godz. od 730 do 1530. 

7. Termin składania ofert upływa z dniem 07.03.2018 r. o godz. 1200. 

8. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2018 r. o godz. 1230 w pok. nr 513. 

10. Składający ofertę związany jest jej treścią do czasu zawarcia umowy najmu. 

11. Kryteria oceny ofert: miesięczny czynsz netto – waga 100%  

12. Wynajmujący zastrzega, że przysługuje mu prawo odstąpienia od przetargu bez podania 

przyczyn, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz prowadzenia dodatkowych 

negocjacji.  

 
Zastępca Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej 

w Warszawie 

Maria Pierzchała-Bandolet 

(podpis na oryginale) 
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