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REGULAMIN 
pisemnego przetargu nieograniczonego  

na wynajem lokalu mieszkalnego nr 20 będącego własnością Polskiego Radia S.A. 
położonego w budynku przy al. Niepodległości 74 w Warszawie 

 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Procedura przetargowa przeprowadzona zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego 
nieograniczonego zorganizowanego przez Polskie Radio S.A.  

2. Przedmiotem postępowania przetargowego jest oddanie przez Polskie Radio S.A.  
do odpłatnego korzystania na zasadach najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego  
nr 20, o powierzchni 23,90 m2, położonego w budynku przy al. Niepodległości 74  
w Warszawie. 

3. Dla nieruchomości budynkowej w której znajduje się lokal mieszkalny nr 20, urządzona 
jest księga wieczysta nr WA2M/00231986/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy  
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. 

4. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja przetargowa, powołana w tym celu 
przez Zarząd Polskiego Radia S.A., zwana dalej „Komisją”. 

5. Przetarg jest ważny w przypadku wpłynięcia chociaż jednej ważnej oferty, spełniającej 
warunki określone w niniejszym Regulaminie.  

6. Druk oferty stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Opis przedmiotu przetargu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

8. Projekt umowy najmu instytucjonalnego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

9.  Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 13.00,  
w siedzibie Polskiego Radia S.A. położonej przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie. 

10. Miesięczna wywoławcza stawka czynszu ustalona została w wysokości 98,00 (słownie: 
dziewięćdziesiąt osiem) zł za 1m2 powierzchni. Do czynszu doliczone zostaną opłaty  
za korzystanie z centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, ścieków, wywozu 
nieczystości stałych oraz energii elektrycznej. 

11. Szczegółową informację dotyczącą lokalu mieszkalnego nr 20 oraz ustalenie terminu  
w jakim można obejrzeć lokal można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 22 645-96-04 
i 22 645-91-61, e-mail: biuro.administracyjne@polskieradio.pl   
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§ 2. 

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ogłoszenia o postępowaniu przetargowym zamieszczone zostaną w Dzienniku Gazeta 
Prawna, na stronie Polskiego Radia S.A. (www.prsa.pl), a także na portalach 
internetowych: www.gratka.pl i www.otodom.pl.  

2. Termin składania ofert w siedzibie Polskiego Radia S.A. upływa 24 lutego 2023 roku,  
o godzinie 12.30. 

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.  

Powinna ona zawierać w szczególności: 

a) imię, nazwisko i adres oferenta oraz dane do kontaktu;  

b) proponowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,  
nie mniejszą niż 98,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu; 

c) dowód wpłaty wadium w wysokości 2 500 zł;  

d) oświadczenie oferenta, w którym ten potwierdza, że zapoznał się z przedmiotem 
przetargu i Regulaminem przetargu;  

e) oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez 45 dni od daty terminu składania ofert; 

f) oświadczenie oferenta o braku podstaw do uznania za podmiot sankcjonowany,  
o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

g) numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium oferentom, których 
oferty nie zostały wybrane; 

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta  
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Przetargu; 

i) zobowiązanie oferenta do wpłacenia przed podpisaniem umowy kaucji 
zabezpieczającej w wysokości dwóch miesięcznych czynszów przedstawianych  
w ofercie oraz zawarcie umowy najmu, zgodnie z jej projektem stanowiącym 
Załącznik nr 3 Regulaminu przetargu. 

j) podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty. 

4. Uczestnikami przetargu nie mogą być: 

a) członkowie zarządów Spółek organizujących postępowanie przetargowe i ich organów 
nadzorujących; 

b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności, związanych z przeprowadzeniem 
postępowania przetargowego; 

c) małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wymienionych w punkcie a) i b); 
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d) osoby, pozostające z prowadzącym postępowanie przetargowe w takim stosunku 
prawnym bądź faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności prowadzącego przetarg. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami z dopiskiem „Przetarg pisemny wynajem 
lokalu mieszkalnego nr 20 Polskiego Radia S.A. w budynku przy al. Niepodległości 74  
w Warszawie”, należy w wymaganym w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 złożyć  
w zaklejonej kopercie w siedzibie Polskiego Radia S.A., al. Niepodległości 77/85  
w Warszawie, do skrzynki znajdującej się w holu budynku O-1 (stary budynek)  
i oznaczonej „Przetarg pisemny wynajem lokalu mieszkalnego nr 20 Polskiego  
Radia S.A. w budynku przy al. Niepodległości 74 w Warszawie”. 

§ 3. 

WADIUM 

1. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium w wysokości 2 500 zł  
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych), wpłaconego na rachunek bankowy  
Polskiego Radia S.A. nr 47 1020 1026 0000 1202 0482 7483. 

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23 lutego 2023 roku, przy czym jako termin 
wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Polskiego Radia S.A., 
wskazanym w ust. 1. 

3. Wadium przepada na rzecz Polskiego Radia S.A., jeżeli oferent, którego oferta została 
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy najmu. 

4. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana i który zaproponował najwyższą cenę 
czynszu najmu, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu, a pozostałym oferentom 
zwrócone w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przetargu albo 
uznania go za nierozstrzygnięty. 

5. Wadium zwraca się na rachunek bankowy, wskazany przez oferenta w formularzu oferty. 

6. Oferent, który nie przystąpi do zawarcia umowy najmu, traci prawa, wynikające z oferty, 
oraz złożone wadium.  

§ 4. 

DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119  
z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, Polskie Radio S.A. informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach przetargu na wynajem 
lokalu mieszkalnego nr 20 Polskiego Radia S.A. położonego w budynku przy  
al. Niepodległości 74 w Warszawie jest: Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. 
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2. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z postępowaniem przetargowym są dane 
osobowe osób uczestniczących w postępowaniu. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w przetargu. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

1) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku  
z przetargiem oraz chęcią zawarcia Umowy Najmu, a podstawą przetwarzania 
danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, 

2) ustalenie uprawnień i zobowiązań Stron, w tym dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy, a podstawą przetwarzania 
danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, adres e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 022 645 34 03. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 4 lat  
od zakończenia postępowania. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  
lub do organizacji międzynarodowej. 

7. Na podstawie udostępnionych danych osobowych nie są podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany oraz nie jest stosowane profilowanie, nie będą one również podlegały 
dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych  
w przepisach prawa oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. 

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania, uzupełnienia, przenoszenia, prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych i do ich usunięcia; na zasadach określonych w rozdziale III RODO. Przysługuje im 
również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Oferent zobowiązany jest do udostępnienia powyższych informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych wszystkim osobom, których dane udostępni Administratorowi. 

 

§ 5. 

OCENA OFERT 

1. Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji lub Członek Komisji, wskazany przez 
Przewodniczącego Komisji. 

2. Komisja dokonuje sprawdzenia i oceny ofert w zakresie spełnienia warunków, określonych 
w Regulaminie. 

3. Kryterium wyboru Najemcy jest najwyższa stawka czynszu najmu, zaproponowana  
w ofercie. 

4. Przed przystąpieniem do otwarcia ofert prowadzący przetarg podaje do wiadomości: 

a) przedmiot przetargu; 

b) cenę wywoławczą. 

5. Następnie Komisja w części niejawnej dokonuje sprawdzenia i oceny ofert  
w zakresie spełnienia warunków, określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu przetargu. 
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6. Komisja może wezwać oferenta do uzupełnienia dokumentów lub do złożenia 
dodatkowych informacji, związanych ze złożoną ofertą. 

7. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) nie zostało wniesione wadium przez oferenta;  
b) oferta, złożona w przetargu, jest niższa od ceny wywoławczej; 
c) oferta nie spełnia warunków Regulaminu, określonych § 2 ust 3, a dodatkowe 

wyjaśnienia i uzupełnienia nie doprowadzą do uznania jej za ofertę, spełniającą 
powyższe wymagania. 

8. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie oferenta.  

9. Po zakończeniu oceny ofert Komisja sporządza protokół z otwarcia ofert, który zawiera: 

a) oznaczenie czasu i miejsca przetargu; 

b) imiona i nazwiska członków Komisji oraz osoby prowadzącej przetarg; 

c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej; 

d) listę uczestników przetargu wraz z zaoferowaną przez nich czynszem najmu;  

e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę; 

f) wnioski i oświadczenia osób, obecnych przy przetargu. 

§ 6. 

LICYTACJA 

1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert z najwyższą stawką czynszu najmu, Komisja 
przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony – licytację dla oferentów, 
którzy złożyli te oferty. 

2. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 1, o terminie dodatkowego 
przetargu, oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 

3. W trakcie licytacji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej 
stawki czynszu najmu, zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo 
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.  

4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent stawki czynszu najmu. 
Zaoferowana stawka czynszu najmu przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent 
zaoferował cenę wyższą. 

5. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, 
najwyższą stawkę czynszu najmu i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko 
osoby lub nazwę firmy, która wygrała przetarg. 

6. Postanowienie § 3 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

7. Komisja prowadząca licytację sporządza protokół z jej przebiegu. 
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§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator przetargu ustali termin zawarcia umowy najmu i powiadomi oferenta, który 
wygrał przetarg i wezwie go do stawienia się celem zawarcia ww. umowy. 

2. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest zatwierdzenie wyniku przetargu przez Zarząd 
Polskiego Radia S.A.  

3. W razie nieuzyskania przez organizatora przetargu zgód, o których mowa w ust. 2, 
wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentowi bez odsetek. 

4. Wszelkie koszty, związane z zawarciem umowy najmu, ponosi Polskie Radio S.A.,  
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Obowiązkiem Najemcy jest przed zawarciem umowy przedłożenie oświadczenia  
w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się  
do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa  
w art. 19 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął  
do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo  
do najmu socjalnego lokalu ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. Koszty 
oświadczenia w formie aktu notarialnego ponosi Najemca. 

6. Niniejszy Regulamin oraz warunki przetargu mogą być w każdym czasie zmienione  
lub odwołane. 

7. Polskie Radio S.A. zastrzegają sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie, 
bez podania przyczyny. 

8. Do spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 – formularz oferty, 
2) Załącznik Nr 2 – opis przedmiotu przetargu. 
3) Załącznik Nr 3 – projekt umowy najmu instytucjonalnego. 
4) Załącznik Nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do uznania za podmiot sankcjonowany.  


