
 

DYREKTOR POLSKIEJ AKADEMII NAUK  
ZAKŁADU DZIAŁALNO ŚCI POMOCNICZEJ W WARSZAWIE 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu na parterze  
budynku Pałacu Staszica w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni  

Przedmiotem najmu jest lokal o łącznej powierzchni 89,47 m2 położony na parterze budynku 
Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie w dzielnicy Śródmieście w celu 
prowadzenia działalności gastronomicznej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga 
Wieczysta Nr WA4M/00172671/5 przez X Wydział Sądu Rejonowego dla Warszawy – 
Mokotowa. 

Cena wywoławcza za wynajem lokalu miesięcznie  – 15 424,62 zł netto 
Wysokość wadium – 3 084 zł netto 

 
Informacje o trybie przeprowadzenia przetargu 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa – 
kawiarnia Pałac Staszica", osobiście - w Sekretariacie Polskiej Akademii Nauk Zakładzie 
Działalności Pomocniczej ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 248 lub listownie pod 
adresem: Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie, ul. Nowy 
Świat 72, 00-330 Warszawa do dnia 09.01.2017 r. do godz. 15.00. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu na najem lokalu na parterze budynku Pałacu 
Staszica w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni jest wpłacenie na 
konto Polskiej Akademii Nauk 04 1130 1017 0020 1462 9420 0036 wadium do dnia 
09.01.2017 r. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto Polskiej 
Akademii Nauk.  

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami w nim wskazanymi. 
2. Kopię dowodu wpłaty wadium. 
3. Aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. 

 
Formularz ofertowy można pobrać bezpośrednio w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie 
Działalności Pomocniczej w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, piętro I, pok. 102,  
w godzinach 8.00-15.00, tel. 22 826 85 67 lub ze strony internetowej www.zdp.pan.pl  
zakładka „Komunikaty i ogłoszenia” - przetarg „Najem lokalu na parterze budynku Pałacu 
Staszica w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni”. 

 
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią szczegółowych warunków przetargu 
dostępnych w Informatorze Przetargowym. 
 
Cena oferowana nie może być niższa od wywoławczej miesięcznej stawki czynszu najmu. 
Wartość miesięcznej stawki czynszu najmu nie zawiera podatku VAT, który zostanie 
naliczony według obowiązujących przepisów.  
Czynsz płatny jest z góry, za każdy miesiąc roku kalendarzowego najpóźniej do 10 dnia 
każdego miesiąca. Czynsz podlega corocznej waloryzacji przy zastosowaniu publikowanego 
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przez GUS wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok, w którym następuje waloryzacja. 
Składający ofertę jest związany jej treścią przez 90 dni od daty otwarcia ofert.  
Po rozstrzygnięciu przetargu niezbędne będzie uzyskanie zgody właściwego ministra na 
dokonanie czynności prawnej, będącej przedmiotem przetargu na rzecz osoby, która wygra 
przetarg. 

Otwarcie ofert (część jawna)  nastąpi w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy  
Świat 72, 00-330 Warszawa, w dniu .10.01.2017 r o godz. 10.00., sala 05. 

Wadium zostanie zwrócone po unieważnieniu albo zakończenia przetargu, nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: unieważnienia albo zakończenia przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Polskiej Akademii Nauk, w przypadku uchylania się od zawarcia 
umowy przez osobę, która wygra przetarg. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. 

Dyrektorowi PAN ZDP w Warszawie przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. 

Dokumentacja techniczna lokalu jest dostępna do wglądu w Polskiej Akademii Nauk 
Zakładzie Działalności Pomocniczej w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, piętro I, pok. 102 
w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 05.01.2017 r. w godz. 8.00 – 
15.00, tel. 22 826 85 67. Oględzin lokalu można dokonać w ww. terminie po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu – tel. 22 826 85 67. Osobą do kontaktu jest Pani Grażyna Piskorz.


