
  znak sprawy: AFA/1/KO/2020 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 

w Warszawie 
 

ogłasza II edycję konkursu ofert na wynajem lokalu znajdującego się przy ul. Oczki 1a w 

Warszawie o łącznej powierzchni 783,62 m² z przeznaczeniem na prowadzenie klubu 

studenckiego pod nazwą „Klub Medyk”, w którym prowadzona będzie działalność klubowa i 

artystyczna.  
 

Cena wywoławcza 23 349,00 zł netto/miesiąc (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta 

czterdzieści dziewięć)  

Wadium 30 323,38 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 38/100)  

z dopiskiem „Oferta na wynajem Klubu Medyka”, należy wpłacić do dnia 21 września 2020 r. na 

rachunek bankowy prowadzony przez: 

           Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638 

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie 24 września 2020 r.     

do godziny 1400w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w 

zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

ul. Żwirki i Wigury 61 

02-091 Warszawa 

 

„Oferta na wynajem Klubu Medyka” 

Nie otwierać przed 25 września 2020 r. godziną 1100 

W celu obejrzenia powierzchni należy zgłosić się do Administratora budynku przy ul. Oczki 1a 

w Warszawie - w uzgodnionym terminie.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 r. o godzinie 1100 w siedzibie Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - sala 

316. 
 

 

Pliki do pobrania:  
http://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-o-wynajmie-dzierzawie-powierzchni-sprzedazy-

nieruchomosci  

    

 Załącznik nr 1 – Plan + Dokumentacja fotograficzna  

 Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu 

 Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych 

 Załącznik nr 4 -  Formularz ofertowy na wynajem lokalu 

 Załącznik nr 5 - Wzór umowy najmu  
 

        

Informacje na temat konkursu można uzyskać: 

 organizacja konkursu: Agnieszka Długosz, Dział Kontrolingu – Sekcja ds. 

Nieruchomości,  tel. 22 57 20 495 e-mail: agnieszka.dlugosz@wum.edu.pl 

 wizja lokalna i użytkowanie lokalu: Iwona Szczerba, Sekcja Lindleya – tel. 22 629 80 13 

e-mail: iwona.szczerba@wum.edu.pl 
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