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OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NR:  
      AG.220.4.2022.IS 

 
Na najem straganów handlowych drewnianych usytuowanych przy alei głównej na 
Polach Grunwaldu.  
 
Przedmiotem przetargu jest najem następujących straganów: 
- dwa stragany pojedyncze,  
- trzy stragany podwójne,  
- dwa stragany potrójne,  
 
Rodzaj prowadzenia działalności: sprzedaż książek i innych wydawnictw oraz 
wyrobów pamiątkarskich związanych z historią regionu i tradycją Bitwy 
Grunwaldzkiej.  
Inna działalność: Istnieje możliwość dostosowania straganu na prowadzenie innej 
działalności niż wymieniona wyżej na pisemny wniosek, oraz za wyrażeniem pisemnej 
zgody Dyrektora Muzeum.  
Adaptacji straganu handlowego do celów działalności innej, najemca dokonuje na 
swój koszt i ryzyko bez prawa do odszkodowania po zakończeniu trwania umowy. 
Wszelkie zmiany i przeróbki wykonywane w wynajmowanym straganie, bez względu 
na ich zakres, wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.  
Cena wyjściowa za:  
1) stragan pojedynczy – 600,00 zł netto + vat miesięcznie,  
2) stragan podwójny – 1150,00 zł netto + vat miesięcznie,  
3) stragan potrójny – 1720,00 zł netto + vat miesięcznie,  
Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie.  
Czas trwania umowy:   
- od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  
 
Stragany usytuowane są wg szkicu planu usytuowania straganów 
handlowych, znajdującego się w końcowej części ogłoszenia.   
 
1. Część I.  
stragan handlowy drewniany pojedynczy nr 2  
o wymiarach zewnętrznych 150x 200 cm z podestem z przodu, podłogą, 
ladą sprzedażową i drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz.  
Cena wywoławcza – 600,00 zł netto + vat za miesięczny czynsz najmu straganu Nr 
2. Część II.  
stragan handlowy drewniany podwójny nr 3  
o wymiarach zewnętrznych 150x 400 cm z podestem z przodu, podłogą, 
ladą sprzedażową i drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz.  
Cena wywoławcza – 1150,00 zł netto + vat za miesięczny czynsz najmu straganu Nr 
3. Część III.  
stragan handlowy drewniany podwójny nr 4  
o wymiarach zewnętrznych 150x 400 cm z podestem z przodu, podłogą, 
ladą sprzedażową i drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz.  
Cena wywoławcza – 1150,00 zł netto + vat za miesięczny czynsz najmu straganu Nr 
4. Część IV.  
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stragan handlowy drewniany podwójny nr 5  
o wymiarach zewnętrznych 150x 00 cm z podestem z przodu, podłogą, 
ladą sprzedażową i drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz.  
Cena wywoławcza – 1150,00 zł netto + vat za miesięczny czynsz najmu straganu Nr 
5. Część V.  
stragan handlowy drewniany potrójny nr 6 
o wymiarach zewnętrznych 150x 600 cm z podestem z przodu, podłogą, 
ladą sprzedażową i drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz.  
Cena wywoławcza – 1720,00 zł netto + vat za miesięczny czynsz najmu straganu Nr 
6. Część VI.  
stragan handlowy drewniany potrójny nr 7 
o wymiarach zewnętrznych 150x 600 cm z podestem z przodu, podłogą, 
ladą sprzedażową i drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz.  
Cena wywoławcza – 1720,00 zł netto + vat za miesięczny czynsz najmu straganu Nr 
7.Część VII.  
stragan handlowy drewniany pojedynczy nr 1  
o wymiarach zewnętrznych 150x 200 cm z podestem z przodu, podłogą, 
ladą sprzedażową i drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz.  
Cena wywoławcza – 400,00 zł netto + vat za miesięczny czynsz najmu straganu Nr 
1. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. W ofercie należy określić 
PRZEDMIOT NAJMU, którego dotyczy oferta oraz podać CENĘ NETTO za 
miesięczny czynsz najmu straganu. 
2. Termin podpisania umowy przewidywany jest na dzień 4 kwietnia 2022r. 
Ofertę należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres: 
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Stębark 1 14-107 Gierzwałd 
do dnia 28 marca 2022 r. do godz. 10:00, z dopiskiem na kopercie: Dział 
Administracyjno-Gospodarczy- oferta na najem ………………. (należy 
określić przedmiot najmu np.: pojedynczego straganu handlowego nr 2) 
usytuowanego przy budynku recepcyjnym na terenie Pól Grunwaldzkich. 
3. Oferty należy składać odrębnie na każdą część. Dopuszcza się składanie ofert 
częściowych.  
 
Termin otwarcia ofert: 28 marca 2022 r. godz. 10:30. 
 

1. Opłata miesięczna czynszu będzie obowiązywała w okresie trwania od 1 maja 
2022 do 31 sierpnia 2022 roku . 
 

2. Opłata będzie naliczana w okresie, w którym prowadzona będzie w Muzeum 
działalność wystawiennicza oraz w czasie, w którym poza prowadzeniem w 
Muzeum działalności wystawienniczej dzierżawca będzie prowadził w straganie 
działalność handlową.  

 
3. Dzierżawca w okresie prowadzenia działalności zobowiązany jest do 

posiadania umowy indywidulanej na odbiór odpadów z tytułu prowadzenia 
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działalności handlowej w okresie jej trwania oraz do posiadania własnych 
pojemników do segregacji produkowanych odpadów. Dzierżawca zobowiązany 
jest do okazania umowy na odbiór odpadów przed podpisaniem umowy najmu 
pod rygorem odmowy podpisania umowy ze strony Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem.     

 
Muzeum zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny. 
 
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu (w tym zarządzenie Dyrektora 
Muzeum) można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Muzeum Bitwy 
pod Grunwaldem w Stębarku, oraz pod nrem tel. 89 6472227 wew. 10. 
 
Załącznik do ogłoszenia:  
  

1. Projekt Umowy najmu straganu handlowego  
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SZKIC PLANU USYTUOWANIA STRAGANÓW HANDLOWYCH 

PRZY ALEI GŁÓWNEJ NA POLACH GRUNWALDU. 
 

WZGÓRZE POMNIKOWE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

            

            

  

 

 

RECEPCJA  Muzeum w rozbudowie 
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