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Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy 

 Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 20.06.2022r. 

Warunki- regulamin konkursu ofert na najem miejsc postojowych wchodzących w skład zasobu m. 

st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ 

Nr V/2022 który odbędzie się w dniu 12 lipca 2022r. 

§ 1 

Organizator 

1.Organizatorem Pisemnego Konkursu według załączonego wykazu jest Burmistrz Dzielnicy  

Praga-Północ m.st. Warszawy. 

2 Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego 

Warszawy (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1817) i § 7, §8, § 9 i § 10 Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, Uchwały Nr 7504/2022  

z dnia 25.05.2022 r., Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie przeznaczenia  

do najmu w drodze konkursu ofert miejsc postojowych i garaży wchodzących w skład zasobu m. st. 

Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ zostaje ogłoszony pisemny  konkurs na najem miejsc 

postojowych i garaży: 

§ 2 

Termin Konkursu 

1. Oferty na najem miejsc postojowych należy składać w Zakładzie Gospodarowania 

Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, przy ulicy Jagiellońskiej 23  w 

Warszawie w biurze podawczym na parterze od dnia 20.06.2022r. do dnia 11.07.2022r.  w 

godzinach 8:00 -15:00.  

2. Komisyjne otwarcie ofert na najem miejsc postojowych odbędzie się w siedzibie Zakładu 

Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ulicy 

Jagiellońskiej 23 w dniu 12.07.2022r. o godzinie 10.00,  na parterze pok. 2  

 

§ 3 

Wymogi dotyczące formy złożenia oferty konkursu 

1.Wypelniony druk oferty z załącznikami do pisemnego konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie:  

1) kopercie wewnętrznej, zaklejonej i ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia, 

oraz opatrzonej informacją, którego miejsca postojowego dotyczy oraz danymi 

identyfikującymi oferenta, , następnie tak przygotowaną kopertę należy umieścić w 

2) nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej zaklejonej taśmą, uniemożliwiającej odczytanie pod 

światło jakichkolwiek danych znajdujących się w środku koperty wewnętrznej, koperta 

powinna być jednolita – nie powinna mieć żadnych oznaczeń, niedopuszczalne jest użycie 

koperty np. z nazwą lub logo firmy 

Na kopercie zewnętrznej należy jedynie umieścić nr konkursu oraz datę: 

„Konkurs ofert na najem miejsc postojowych nr V/2022  ogłoszony na dzień 12.07.2022r.” 
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3) Pracownicy przyjmujący oferty zobowiązani są do: 

a)  prowadzenia spisów wpływających ofert; 

b) opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru oraz 

umieszczenia jej w kasie pancernej. 

§ 4 

Wymogi dotyczące treści oferty 

1. Imię i nazwisko (lub nazwa lub firma, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej   

a) w przypadku osoby fizycznej - podanie nr pesel/w przypadku działalności jednoosobowej nr NIP 

w przypadku osoby prawnej- nr KRS; 

b) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim – 

oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy 

najmu  

3.  datę sporządzenia oferty 

3. adres miejsca/garażu o który ubiega się oferent, 

4. oferent oświadcza, że dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe poprzez akt wypełnienia i 

złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami, celem udziału w postępowaniu konkursowym 
5. oferent oświadcza, że znany jest mu fakt, iż dane go identyfikujące, ograniczone do imienia, 

nazwiska i firmy - jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub 

imienia i nazwiska, gdy jest osoba fizyczną, podlegają upublicznieniu poprzez wywieszenie, na 

Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Dzielnicy oraz na stronie internetowej Zakładu 

Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ, informacji o rozstrzygnięciu 

konkursu.  

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków  

bez zastrzeżeń, 

7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym miejsca/garażu lub projektem 

protokołu zdawczo-odbiorczego oraz z przykładowym wzorem umowy najmu, 

8. oferowaną wysokość czynszu za 1 miesiąc brutto (dot. miejsca postojowego)/ 

 stawki z 1m2(dot garażu),  

9. nie mam zaległości wobec m. st. Warszawy z tytułu najmu innych garaży, miejsc postojowych 

lokali użytkowych i mieszkalnych będących własnością m. st. Warszawy 

10. że zapoznałem/am się z ustawą z dnia  12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), która nakłada na najemców komunalnych lokali 

obowiązek opłat z tytułu podatku od nieruchomości. 

11. oświadczenie o adresach innych wynajmowanych lokali stanowiących własność m.st. Warszawy 

oraz o wywiązywaniu się z postanowień tych umów, w tym braku zaległości w opłatach z tytułu 

najmu tych lokali,  

12. oświadczenie wszystkich wspólników oraz zarządu podmiotu o adresach innych lokali 

stanowiących własność m.st. Warszawy wynajmowanych przez podmiot, w którym są oni 

wspólnikami, oraz o wywiązywaniu się z postanowień tych umów, w tym braku zaległości w 

opłatach dotyczących tych lokali, 
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13. oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji 

gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych; 

14. oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, 

zaświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS lub oświadczenie,  że 

wymienione zaświadczenia zostaną złożone przed dniem zawarcia umowy najmu,  

z wyłączeniem ofert składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, 

Dokumenty obowiązkowe które należy dołączyć do oferty  

 W przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo 

udzielone w  formie pisemnej 

 Ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego przez oferenta. 

§ 5 

Wadium 

1. Kwotę wadium dla każdego miejsca postojowego/garażu ogłasza się w wykazie miejsc 

postojowych i garaży przeznaczonych do konkursu (załącznik Nr 3 do ogłoszenia). 

2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się je 

na poczet czynszu. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał 

konkurs nie zawarł umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o 

rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi. Oferentom, których oferty zostały 

rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się na wskazany przez nich rachunek bankowy nie później 

niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu 

3. Wpłaty wadium należy dokonywać do dnia 11.07.2022r. w formie bezgotówkowej   

na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. 

Warszawy NR KONTA BANKOWEGO: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048, za datę wpłaty uznaje się 

datę uznania rachunku na podanym koncie.  

Uwaga: w tytule przelewu należy umieścić: Adres miejsca postojowego/ Nr garażu, którego dotyczy 

wadium oraz oznaczenie postepowania tj.: 

 „Pisemny Konkurs ofert na najem miejsc postojowych nr V/2022” 

§ 6 

Czynności Komisji Konkursowej i wybór oferenta 

Czynności Komisji Konkursowej 

1. Komisja Konkursowa :  

  podaje liczbę otrzymanych ofert; 

 dokonuje sprawdzenia otrzymanych ofert; 

 weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty są kompletne i spełniają warunki określone w ogłoszeniu 

2.Komisja konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert do dalszej oceny, jeżeli: 

 nie spełniają warunków konkursu; 

 zostały złożone po wyznaczonym terminie; 

 nie są kompletne; 

 są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 
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3. Oferty niepełne i niezgodne z warunkami konkursu i zostaną odrzucone. 

4. Konkurs może odbyć się, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi  i warunki konkursu. 

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość proponowanej stawki czynszu.  

7. Konkurs uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego postępowania. 

8. Szczegółowy zakres i tryb pracy komisji konkursowej określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

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

użytkowych. 

9. W przypadku rezygnacji oferenta, którego oferta została wybrana, bądź nie podpisania umowy 

najmu z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej 

oferty w ciągu dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 6 

Związanie z ofertą 

Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą złożoną w konkursie 

na najem garaży rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert. 

§ 7 

Oglądanie miejsc postojowych/garaży 

Oglądanie garaży w celu zapoznania się z ich stanem technicznym lub projektem protokołu zdawczo-

odbiorczego oraz z przykładowym wzorem umowy najmu umożliwia poszczególne Administracje 

Obsługi Mieszkańców Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dniach  

 od 20.06.2022r. do dnia 11.07.2022r. Poniedziałek 8:00-14:00; Wtorek 8:00-14:00; Piątek 8:00-

14:00 

§ 8 

Komunikaty 

1. Komunikat o zamknięciu pisemnego konkursu podaje się do wiadomości publicznej poprzez 

wywieszenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Dzielnicy oraz na stronie internetowej 

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ wraz z informacją o terminie 

składania przez uczestników konkursu skarg na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu. 

9. W terminie 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o zamknięciu pisemnego konkursu uczestnik 

konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy skargę na czynności 

związane z przeprowadzeniem konkursu.  

10. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z 

przeprowadzeniem konkursu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Burmistrz podaje do 

publicznej wiadomości, wywieszając na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Dzielnicy oraz na 

stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ, 

o których mowa powyżej na okres 3 dni, informację o wyniku pisemnego konkursu. 

11. Oferenta, który został wybrany na najemcę zawiadamia się na piśmie, z dopuszczeniem formy 

mailowej, w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku 

konkursu. 
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§ 9 

Umowa 

1.Umowę najmu z Oferentem, który wygrał Konkurs Ofert zawiera Dyrektor Zakładu 

Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, przy ulicy 

Jagiellońskiej 23. 

2. przy podpisywaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać: 

a) dowód osobisty (dowód osobisty osoby reprezentującej oferenta) 

b) w przypadku garażowania pojazdu aktualny dowód rejestracyjny garażowanego pojazdu, a gdy 

oferent nie jest jego właścicielem dodatkowo ważny dokument potwierdzający prawo oferenta do 

korzystania z pojazdu 

c) w przypadku przechowywania innego urządzenia transportowego ważny dokument 

potwierdzający prawo oferenta do korzystania z tego urządzenia. 

3.Po zawarciu umowy najmu niezbędne jest dokonanie przez Oferenta  wpłaty kaucji w wysokości 3-

miesięcznego czynszu naliczonego z podatkiem VAT w wysokości ustawowej i opłatami za 

świadczenia komunalne. Kaucję pobiera się w formie przelewu na konto Wynajmującego. Wpłata 

kaucji stanowi warunek skutecznego zawarcia umowy. 

Brak wpłaty w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy oznacza, że umowa nie została 

zawarta.  

4.Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 5 lat. 

5.Czynsz oraz należne świadczenia obowiązują od dnia protokolarnego przejęcia miejsca 

postojowego/garażu. 

6.Czynsz nie zawiera podatku od nieruchomości, do opłacania którego zobowiązany jest najemca. 

Najemca miejsca postojowego jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z 

ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  w wysokości wynikającej z 

aktualnie obowiązującej Uchwały Rady  m. st. Warszawy  i w sposób w niej określony. 

Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości znajdują się na stronie Urzędu  

m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl/podatki . Informacje na temat konkursu ofert dostępne 

również w Internecie na stronie    www.praga-pn.waw.pl  

§ 10 

Prawo Organizatora 

Burmistrz ma prawo wycofania miejsc postojowych wystawionych do konkursu, ale nie później niż na 

2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub w 

części. 

§ 11 

Ochrona danych osobowych 

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Zakład Gospodarowania 

Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy informuje o zasadach przetwarzania 

http://www.um.warszawa.pl/podatki
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przez niego danych osobowych oraz o przysługujących osobom fizycznym prawach z tym 

związanych.¹ 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania 

Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z siedzibą przy  ul. Jagiellońskiej 

23, 03-719 Warszawa (zwany dalej Administratorem). 

2. Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej 

wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą  adresu e-mail sekretariat@zgn-praga-pn.pl 

lub telefonicznie pod numerem 22 205 41 00. 

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy 

Praga-Północ  m.st. Warszawy (dalej ZGN) za pomocą adresu e-mail iod@zgn-praga-pn.pl, 

telefonicznie pod numerem 22 205 41 08, a także listownie pod adresem Administratora  (z 

dopiskiem IOD). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 

przetargowym/ konkursem/ postępowaniem poza przetargiem lub konkursem na najem 

lokalu użytkowego/ pomieszczenia gospodarczego/ garażu/ miejsca postojowego/ 

powierzchni na reklamę/ dzierżawy gruntu. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym/ konkursie/ 

postępowaniu poza przetargiem lub konkursem. 

7. W oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Pani/Pana 

dane osobowe mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, 

gdyż co do zasady wskazane postępowania i konkursy są jawne. 

Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych 

przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z regulacjami wskazanej 

ustawy. 

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane. 

a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach wynikających z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. kontrahentom Administratora i innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa 

lub innych stosownych umów podpisanych przez ZGN przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest ZGN, na przykład operatorom pocztowym, podmiotom 

obsługującym systemy informatyczne; 

c. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, 

które wystąpią do ZGN z żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną 

podstawę prawną. 

8. W związku z jawnością postępowania Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do 

państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub do organizacji 

mailto:iod@zgn-praga-pn.pl
tel:+48222054108
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międzynarodowych z zastrzeżeniem ograniczenia dostępu do danych osobowych o którym 

jest mowa w pkt 7 zdanie 2 niniejszego paragrafu. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania lub konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 5 lat, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie Pani/Pana dane będą 

przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  powszechnie 

obowiązującego prawa. 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym 

prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub 

uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych –  w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne²; 

c. na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych 

(„prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 17 ust. 3 RODO; 

d. na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 

RODO³; 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza postanowienia RODO. 

11. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym 

mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

12.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym do profilowania. 

¹ Wyjaśnienie: Ust. 3 niniejszego paragrafu ma zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich 

obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

Natomiast nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w 

szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej 

oraz danych kontaktowych osoby prawnej. 

²Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania  przetargowego, konkursu, postępowania poza przetargiem lub konkursem ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Kodeks cywilny oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
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³Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


