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Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku 

 

ogłasza publiczny przetarg pisemny Nr AG.220.7.2022 na najem: 

 

Pola namiotowego wybudowanego na Polach Grunwaldu w ramach projektu: „Grunwald  

– Zespół Działań Inwestycyjno – Remontowo -Konserwatorskich i Muzealnych związanych  

z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”.  

Przedmiotem przetargu jest najem: 

 

Pola namiotowego, łącznie z pomieszczeniami budynku „Pawilonu Pola Namiotowego” 

służącymi do obsługi użytkowników pola namiotowego.  

Czas trwania najmu – umowa na czas określony w dwóch okresach od 01 lipca 2022 r. do 31 

lipca 2022 r. oraz od 01 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. 

1) Pole namiotowe jest oświetlone, posiada 4 zespoły przyłączeń dla przyczep kempingowych.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Pola namiotowego znajduje się „Amfiteatr” na ok. 950 osób. 

Amfiteatr nie jest przedmiotem najmu. 

2) „Budynek pola namiotowego”, w którym przedmiotem najmu będą pomieszczenia służące 

obsłudze użytkowników pola namiotowego oraz użytkowników „Amfiteatru” o łącznej 

powierzchni 210,43m2, a mianowicie: 

a) Magazyn, o powierzchni 14,76m2, 

b) Kuchnia ze stołówką o powierzchni 96,24 m2, posiadająca warunki do przygotowywania 

posiłków we własnym zakresie wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 3,11 m2. 

c) Moduł sanitarny: 

- toalety damskie posiadające kabiny WC, umywalki i prysznice, o powierzchni 47,63 m2. 

- toalety męskie posiadające kabiny WC, umywalki i prysznice, o powierzchni 48,69 m2.  

Pomieszczenia „Pawilonu Pola Namiotowego” będące przedmiotem najmu posiadają media  

z własnym opomiarowaniem. 

Cena wywoławcza: 15 zł netto + vat za 1m2 powierzchni pomieszczeń Pawilonu Pola 

Namiotowego będących przedmiotem najmu za miesiąc.  

Pole namiotowe będzie przedmiotem dzierżawy w ramach wylicytowanej stawki. 

Wadium: 1000 zł. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. W ofercie należy określić PRZEDMIOT 

NAJMU, którego dotyczy oferta oraz podać CENĘ NETTO za 1m2 powierzchni 

przedmiotu najmu. 

2. Termin podpisania umowy (rozpoczęcia działalności we wszystkich wynajmowanych 

pomieszczeniach) przewidywany jest na dzień  24 czerwca 2022 r. 

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres: 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd do dnia  

23 czerwca 2022 r. do godz. 10.00, z dopiskiem na kopercie: Dział Administracyjno-

Gospodarczy- oferta na najem pawilonu pola namiotowego w obiektach wybudowanych 

na Polach Grunwaldu w ramach projektu: „Grunwald – Zespół Działań Inwestycyjno  

– Remontowo -Konserwatorskich i Muzealnych związanych z kompleksowym 

zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”.  

 

Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2022 r. godz. 10:10. 

 

Opłata miesięczna czynszu będzie obowiązywała za każdy miesiąc przedmiotu najmu  

w okresach od 01.07.2022 do 31.07.2022 r. oraz od 01.07.2023 r. do 31.07.2022 r.  
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Muzeum zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Administracyjno-

Gospodarczym Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, oraz pod nrem tel. 89 6472227 

wew. 10. 

 

Załącznik do ogłoszenia - projekt umowy:  

  

1. Umowa najmu  pola namiotowego wraz z budynkiem pola namiotowego na Polach 

Grunwaldu. 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w 

Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, tel. 89 647 2227.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych panem Waldemarem Hypś  pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych.  
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