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NA-231-53/22        Warszawa, dnia 19.05.2022 r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na najem lokalu znajdującego się na parterze budynku 

Herpetarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 

konkurs ofert zostaje ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2204) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1145) w oparciu o Zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz uwzględniający zmiany 

wynikające z zarządzenia nr 112/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lutego 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  

WYNAJMUJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 

ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa 

NIP: 525-000-55-73, REGON: 012878673 tel.: 22 619 21 76,  www.zoo.waw.pl  

e-mail: m.lisak@zoo.waw.pl ; j.knapik@zoo.waw.pl  

1. Opis przedmiotu konkursu ofert:  

1.1. Przedmiotem konkursu ofert jest najem lokalu znajdującego się na parterze budynku Herpetarium 

na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o powierzchni 15,58 m2 posiadający 

wymiary: długość: 5,30 m, szerokość 2,94 m 

1.2. Przeznaczeniem przedmiotu najmu jest prowadzenie sklepiku z pamiątkami związanymi z 

ogrodem zoologicznym ( maskotki, breloczki, art. piśmiennicze, koszulki z motywem zwierzęcym 

itp.) Poglądowy plan lokalizacji przedmiotu najmu przedstawiony jest w załączniku nr 3 do 

Zaproszenia. 

1.3. W ramach inwestycji Najemca zobowiązany jest do wykonania aranżacji wynajmowanego lokalu.  

1.4. Uczestnik konkursu ponosi koszty związane ze sporządzeniem oferty, przy czym organizator 

konkursu nie będzie zobowiązany do zwrotu tych kosztów niezależnie od przebiegu i wyniku 

konkursu – w tym jego odwołania w części albo w całości, unieważnienia lub niewybrania żadnej z 

ofert. 

1.5. Wybrany Oferent na własny koszt dokona wszelkich prac związanych z aranżacją powierzchni 

najmu, natomiast projekt aranżacji lokalu wymaga akceptacji Dyrektora ZOO  

1.6. Okres najmu od dnia podpisania umowy na trzy lata. 

1.7. Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia podłączenia elektrycznego oraz ogrzewania 

pomieszczenia. W lokalu znajdują się 2 gniazdka podwójne uziemione na 230V oraz włącznik 

światła. Oferent zobowiązuje się wymienić podliczniki na własny koszt, zgodnie z zapisami umowy 

najmu. Brak przyłączy wodno-kanalizacyjnych. 
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1.8. Zgodnie ze wzorem umowy na najemcy będzie spoczywał obowiązek złożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszenia opłaty w 

zadeklarowanej wysokości. Wynajmujący będzie na bieżąco kontrolował stan lokalu dostępność 

dla zwiedzających i utrzymanie czystości w lokalu. 

1.9. Wybrany Oferent przyjmie na siebie wszelkie obowiązki i łączące się z nim koszty organizacyjne 

w zakresie potrzebnym do świadczenia usług. 

1.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 

Nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

1.11. Wybrany w konkursie ofert Oferent zobowiązany jest do wniesienia, w terminie do 10 dni od daty 

zawarcia umowy, kaucji pieniężnej, której wysokość wynosi równowartość trzymiesięcznego 

czynszu brutto/ kwoty w sezonie wiosenno-letnim. 

2. Cena wywoławcza wysokości czynszu z tytułu najmu: 

a) w sezonie wiosenno-letnim od 1 maja do 31 października: 8 821,05 zł netto czynszu za 1 

miesiąc najmu (słownie złotych: osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden, 05/100), 

b) w sezonie jesienno-zimowym od 1 listopada do 30 kwietnia (10% wartości czynszu płaconego 

w sezonie wiosenno-letnim): 882,10 zł netto czynszu za 1 miesiąc najmu (słownie złotych: 

osiemset osiemdziesiąt dwa, 10/100).  

W skład miesięcznego czynszu będzie wliczony podatek od nieruchomości: od gruntów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 

i budynków oraz od budynków lub ich części: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; opłata za 

wywóz nieczystości zgodnie z wypełnionym oświadczeniem o ilości wyprodukowanych odpadów 

komunalnych. Do czynszu za najem doliczone zostaną opłaty za media: 

c) zużycie energii elektrycznej - naliczane na podstawie wskazań licznika. Wysokość opłaty za 

kWh będzie naliczana opierając się o obowiązujące taryfy Zakładu Energetycznego. 

3. Terminy wnoszenia opłat: 

Opłaty za czynsz - z góry do 10 dnia każdego miesiąca 

Opłaty za media - w terminie wskazanym na fakturze. 

4.  Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

4.1. Oferty należy złożyć w Recepcji ZOO, w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy 

ul. Ratuszowej 1/3, w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 11:30. 

4.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3, w dniu 

20.06.2022 r. o godz. 12:00. 

4.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4.4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 



   

4.5. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

4.6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie:, 

4.6.1 Nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaklejonej taśmą, uniemożliwiającej odczytanie pod 

światło jakichkolwiek danych znajdujących się w kopercie wewnętrznej. Koperta powinna być 

jednolita –nie powinna mieć żadnych oznaczeń, niedopuszczalne jest użycie koperty z nazwą 

lub logo firmy.  

4.6.2 Kopercie wewnętrznej, zaklejonej i ostemplowanej w miejscu jej zaklejenia wraz z danymi 

identyfikującymi oferenta. Opakowanie oferty winno być oznaczone: „Oferta – najem lokalu 

w budynku Herpetarium, , znak NA-231-53/22 

4.7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

4.7.1 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4.7.2 Oferta ma być sporządzona w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4.7.3 Oferta winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby podpisującej) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, 

zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Oferenta. 

4.7.4 W przypadku Oferentów wspólnie składających ofertę (np. konsorcjum, spółka cywilna), oferta 

winna być podpisana przez każdego z Oferentów występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego pełnomocnika. Oferenci wspólnie składający ofertę ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4.7.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą albo do reprezentowania wszystkich Oferentów wspólnie 

składających ofertę, należy załączyć w formie pisemnej – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4.7.6 Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 

do niniejszego zaproszenia. 

4.8. Na ofertę składają się: 

a) prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 

do Zaproszenia, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 



   

c) dowód wpłaty wadium, 

d) aktualną polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie złotych: 

pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) za jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, 

e) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości 

f) oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS 

g) 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,  

h) 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, 

i) oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura 

informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji 

gospodarczych, 

j) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim – 

oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z 

umowy najmu, 

k) propozycja aranżacji wynajmowanego lokalu: przedstawienie wizualizacji i/lub rzutów lokalu, 

ustawienie mebli, wskazanie lokalizacji dla ustawienia kasy, itp. 

l) opis zamierzonego sposobu prowadzenia działalności na najmowanej powierzchni wraz z 

oferowanym asortymentem- przedstawienie katalogu oferowanych maskotek, breloków, art. 

piśmienniczych związanych z tematyką ogrodu zoologicznego, czy koszulek z motywem 

zwierzęcym. Proponowana nazwa sklepiku; 

5. Wadium: 

5.1. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 820,00 zł  (słownie złotych: osiem tysięcy 

osiemset dwadzieścia, 00/100 

5.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu, wpłaconym 

przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego nr: 24 1030 1508 0000 0005 5005 8022. 

Oferent, wnosząc wadium, powinien w tytule przelewu podać swoją nazwę oraz znak sprawy. 

5.3. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs zalicza się na poczet części kaucji. 



   

5.4. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał konkurs nie 

zawarł umowy najmu w terminie do14 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu ofert, wadium 

ulega przepadkowi. 

5.5. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zostaje zwrócone przelewem 

na wskazane w ofercie konto w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. 

6. Wartość poszczególnych Kryteriów oceny ofert ustala się w wysokości:  

 wartość brutto czynszu za 1 miesiąc najmu –70 pkt  

  atrakcyjność oferty w zakresie oferowanego asortymentu – 20 pkt 

 atrakcyjność oferty w zakresie aranżacji powierzchni najmu – 10 pkt  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów, jako sumę za ww. 

kryteria łącznie. Maksymalna ilość punktów wynosi 100. 

 kryterium wartość brutto czynszu za 1 miesiąc najmu: 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wysokości czynszu brutto, podanego przez Oferenta w 

Formularzu ofertowym. Liczba punktów w  tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:  

        Ck =  
𝐂𝐨𝐟−𝐂𝐰𝐲𝐰

𝐂𝐦𝐚𝐱−𝐂𝐰𝐲𝐰
 x 70 pkt 

gdzie: Ck       –  ilość punktów przyznana ofercie 

Cof       – czynsz oferowany przez Oferenta 

Cmax     – najwyższy czynsz oferowany w przetargu 

Cwyw    – wartość wywoławcza wysokości czynszu 

Oferta z najwyższą wysokością czynszu brutto, może uzyskać maksymalnie 70 punktów. 

 kryterium atrakcyjność oferty w zakresie oferowanego asortymentu:  

Kryterium będzie rozpatrywane przez członków komisji na podstawie załączonego do oferty katalogu 

oferowanych maskotek, breloków, czy art. piśmienniczych związanych z tematyką ogrodu zoologicznego. 

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów z przedziału od 0 do 20, obliczoną jako średnia arytmetyczna z 

indywidualnych ocen poszczególnych członków komisji.   

 kryterium atrakcyjność oferty w zakresie aranżacji powierzchni najmu:  

Kryterium będzie rozpatrywane przez członków komisji na podstawie załączonego do oferty opisu 

aranżacji powierzchni najmu wraz z graficzną koncepcją i wizualizacją proponowanej aranżacji. : 

przedstawienie wizualizacji i/lub rzutów lokalu, ustawienie mebli, wskazanie lokalizacji dla ustawienia 

kasy, itp. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów z przedziału od 0 do 10, obliczoną jako średnia 

arytmetyczna z indywidualnych ocen poszczególnych członków komisji.  

7. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym. 

8.1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami upoważnieni są: 



   

        Maciej Lisak - Kierownik Działu Administracji i Transportu  

Joanna Knapik – Specjalista ds. Administracyjnych 

Kontakt w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 tel.: 22 619 21 76, e-mail: j.knapik@zoo.waw.pl , 

m.lisak@zoo.waw.pl   

8.2. Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu terminu z 

osobami upoważnionymi. Wizja lokalna możliwa z dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00. 

8.3. W sprawach związanych z przedmiotem konkursu ofert Wynajmujący oraz Oferenci będą 

porozumiewać się pisemnie lub drogą elektroniczną. 

8.4. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem, który 

wygrał konkurs lub z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, Wynajmujący ma 

możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 60 dniu od daty otwarcia ofert konkursowych. 

8.5. Komunikat o zamknięciu konkursu ofert umieszcza się, po zakończeniu działań Komisji 

Konkursowej. W komunikacie umieszcza się zbiorcze zestawienie ofert oraz nazwę, adres 

Oferentów, wraz z przyznaną ilością punktów i zaoferowaną kwotą, czy inf. dot. terminów 

składania skarg na czynności związane z przeprowadzonym konkursem. 

8.6. Informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert Wynajmujący zamieści na tablicy ogłoszeń 

i na stronach internetowych: http://zoo.waw.pl/o-nas/zycie-publiczne/dzierzawa-najem-

sprzedaz.html . Informacja zawierać będzie datę przeprowadzonego konkursu ofert, oznaczenie nr 

sprawy lokalu którego dotyczy, imię i nazwisko osoby albo nazwę lub firmę podmiotu wybranego 

na najemcę lokalu; termin w jakim oferent powinien zawrzeć umowę najmu. 

8.7. Oferenta, który został wybrany, zawiadamia się na piśmie, z dopuszczeniem formy mailowej w 

terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku konkursu 

9. Postanowienia dodatkowe: Wynajmujący ma prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, ale 

nie później niż na 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w 

całości lub w części. 

10. Klauzula informacyjna: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród 

Zoologiczny w Warszawie, 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3, w dalszej części zwany jako „Miejskie 

ZOO”. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania 

danych osobowych przez Miejskie ZOO lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

prosimy o kontakt z Miejskim ZOO na adres 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3 bądź z inspektorem 

ochrony danych na adres e-mail: iod@zoo.waw.pl. Umowa jest podpisywana w imieniu Miasta 

Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481, 

REGON: 015259640 i w tym zakresie administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent 

m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Cel: podjęcie działań w celu przeprowadzenia 

postępowania dotyczącego zawarcia umowy najmu nieruchomości. Podstawa przetwarzania danych 

mailto:j.knapik@zoo.waw.pl
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osobowych: podjęcie działań w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przepisy prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy państwowe, 

samorządowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. W pozostałym zakresie 

przekazywanie danych jest ograniczone do podwykonawców, którzy dostarczają usług związanych z 

realizacją w/w celu. Podwykonawcy nie mogą wykorzystywać Państwa danych w żadnym innym celu 

niż realizacja zadania, do którego Państwo powierzyli nam dane. Działają one wyłącznie w granicach 

dostarczenia konkretnej usługi, programu, serwisu (np. poczty elektronicznej, wysyłki przesyłek 

kurierskich/pocztowych). Czas: dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia 

działań w celu zawarcia umowy oraz przez czas oraz spełnienia obowiązku archiwizacyjnego na 

podstawie odrębnych przepisów (co do zasady 5 lat). Prawa i obowiązki. W związku z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych przez Miejskie ZOO, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo 

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania 

sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do 

bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 

przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których 

Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych 

z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich 

przetwarzania.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że 

przetwarzanie przez Miejskie ZOO Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego 

prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/ Pana dane osobowe 

nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. Miejskie ZOO nie będzie podejmowała 

zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych 

do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji 

międzynarodowych. ZOO nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów 

spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych. 

ZATWIERDZIŁ 
dr Andrzej G. Kruszewicz  
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
 

Załączniki do zaproszenia, stanowiące jego integralną część: 

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty - wzór; 

Załącznik Nr 2 - Umowa – wzór; 

Załącznik Nr 3 - Plan lokalu oraz zdjęcia. 


