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Warszawa, 29.12.2022 r. 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

GASTRONOMICZNEJ 

 

1. Przedmiot konkursu: „Wynajem powierzchni użytkowej lokalu użytkowego  

z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną o powierzchni 52 m2 

(zlokalizowanego na poziomie „0”) w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie”. 

1) Umowa zostanie podpisana na okres trzech lat (sugerowany termin zawarcia 
umowy: od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.). 

2) Zamawiający zaprasza potencjalnych Najemców do odbycia wizji lokalnej.  
W celu dokonania wizji lokalnej przedmiotu najmu lub uzyskania innych 
dodatkowych informacji, prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu:              
OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 lub pod nr telefonu 22 572 90 70 w.78  
 

2. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu netto zostanie określona  

w ofercie: 

Należy podać proponowaną stawkę najmu - minimalna stawka wynajmu wynosi 

30,00 zł netto za 1m2. 

 

3. Termin i miejsce składania ofert 

1) Ofertę wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie                     

do dnia 13 stycznia 2023 r. do godziny 9:30 w sekretariacie pływalni Ośrodka 

Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa w Dzielnicy Ochota przy  

ul. Rokosowskiej 10, z dopiskiem „Konkurs ofert – „Wynajem powierzchni 

użytkowej lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność 

gastronomiczną o powierzchni 52 m2 (zlokalizowanego na poziomie „0”)    

w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota 

przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie”. 

Oferent w ofercie opisze sposób adaptacji/aranżacji lokalu na potrzeby 

prowadzenia działalności gastronomicznej. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00  

w siedzibie OSIR OCHOTA przy ul. Rokosowskiej 10, w sali konferencyjnej. 

3) Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4) O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

 

4. Kryteria oceny ofert 

1) Zaproponowana przez Wykonawcę stawka za najem (nie mniejsza niż 30,00 

zł netto za 1m2 - 100 %. 

  

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  

m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota 
 

ul. Nowowiejska 37 B, 02-010 Warszawa, tel./fax.: 022 8252430 
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2) Do porównania i oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór:  

stawka oferty badanej 
C = ------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 100%. 

najwyższa zaproponowana stawka za najem  

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów  w kryterium oceny oferty.  

 

5. Zawartość oferty 

Oferenci przystępujący do konkursu ofert zobowiązani są do złożenia oferty 

zawierającej: 

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia); 

2) aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia 

oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (KRS,CEIDG, inny 

dokument) - z tym, że w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów 

proceduralnych, dopuszcza się złożenie przez oferentów oświadczeń, że w 

przypadku wygrania konkursu aktualne dokumenty zostaną dostarczone przed 

podpisaniem umowy najmu;  

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do dokonania 

przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych 

do oferty;  

4) oświadczenie o: 

− braku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do m.st. 

Warszawy i Skarbu Państwa oraz wywiązuję się z cywilnoprawnych 

zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, które 

wynikają z zawartych umów najmu, bezumownego korzystania z lokalu 

użytkowego bądź mieszkalnego;  

− nie posiadaniu żadnych innych zaległości finansowych wobec m.st. 

Warszawy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji 

podatkowej; 

− uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu); 

5) opis sposób adaptacji/aranżacji lokalu na potrzeby prowadzenia działalności 

gastronomicznej. 

Dokument, o którym mowa w pkt 2) powinien być załączony do oferty w formie 

oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, 

dokument, o którym mowa w pkt 3) musi być załączony w formie pisemnej, w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, oświadczenia wymienione w pkt 4) 

należy złożyć w formie oryginału. 

 

6. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota zastrzega sobie 

prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, bez 

żadnych roszczeń oferentów z tego tytułu. 

7. Zagadnienia nieuregulowane w niniejszym ogłoszeniu uregulowane są w 

Regulaminie przeprowadzania konkursu ofert na wynajem w okresie wskazanym   

w Ogłoszeniu. 
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8. Klauzula informacyjna  

1) Dane osobowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Ochota są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii 

Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o 

ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych 

oraz przepisami sektorowymi. 

2) W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem 

danych osobowych Oferenta jest Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota 

w Warszawie (02-010), z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 37B („Administrator”), 

reprezentowany przez Dyrektora. Administrator powołał Inspektora ochrony 

danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi może 

Pani/Pan się skontaktować listownie mailowo 

dane.osobowe@osirochowa.waw.pl bądź pisząc na adres pocztowy: Inspektor 

Ochrony Danych OSiR Ochota, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa. Oferent 

ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo 

sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane 

dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy 

o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli Oferent 

uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe Oferenta 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania, a 

następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy. 

3) Podanie przez Oferenta danych jest dobrowolne, acz konieczne do 

przeprowadzenia ww. postępowania. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest 

stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy). 

5) Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy 

obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, upoważnieni pracownicy, a także 

podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.  

6) Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie 

trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także 

później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy i w związku  z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 

 
9. Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty; 

Załącznik nr 2 Projekt umowy. 
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