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Bieszczadzki Park Narodowy     Ustrzyki Górne, dnia 18.02.2021 r. 
Ustrzyki Górne 19 
38-713 Lutowiska 
 
 
 

Zaproszenie do składania ofert 

w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia pn.:  

Obsługa pola namiotowego w Bereżkach w 2021 r. 

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie o wartości 
niższej od określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy do świadczenia usług w zakresie 
kompleksowej obsługi obiektu: „Pole namiotowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
w Bereżkach” na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz „Instrukcji 
udostępniania pola namiotowego w Bereżkach”, będącej częścią opisu przedmiotu zamówienia. 
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
1. Pobór opłat za korzystanie z pola namiotowego oraz parkingu na polu namiotowym zgodnie 

z cennikiem opłat - załącznik nr 11 do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie udostępniania 
obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych. 

2. Wyznaczanie miejsc rozstawiania namiotów oraz parkowania kamperów lub samochodów 
z przyczepą kempingową. 

3. Kontrolę przestrzegania regulaminu korzystania z pola namiotowego. 
4. Kontrolę przestrzegania regulaminu korzystania z wiaty ogniskowej. 
5. Utrzymanie ładu, porządku i czystości w budynkach i pomieszczeniach oraz na terenie pola 

namiotowego wraz z koszeniem wyznaczonych powierzchni. 
6. Dbałość o stan techniczny zaplecza sanitarnego i obiektów małej infrastruktury, 

niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek w obrębie obiektów 
i infrastruktury pola namiotowego oraz dokonywanie bieżących drobnych napraw. 

7. Sprzedaż wiązek drewna opałowego. 
8. Udzielanie informacji turystycznej, udostępnianie do wglądu regulaminu i cenników BdPN. 
9. Sprzedaż biletów wstępu do BdPN osobom udającym się na szlak żółty Bereżki – w kierunku 

Przysłupia Caryńskiego oraz kontrola biletów elektronicznych. 
10. Sprzedaż wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN. 
11. Prowadzenie ewidencji liczby osób nocujących na polu namiotowym i ewidencji ruchu 

turystycznego. 
12. Ewidencjonowanie i dokumentowanie sprzedaży. 
13. Obsługę kasy fiskalnej, z obowiązkiem dbałości o jej sprawność i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem, niezwłoczne zgłaszanie nieprawidłowości w pracy kasy fiskalnej. 
w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia „Instrukcji udostępniania pola 
namiotowego w Bereżkach”. 
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2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 

Miejscowość Bereżki, gmina Lutowiska – teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zjazd na 
pole namiotowe znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 896 z Ustrzyk Dolnych do Ustrzyk 
Górnych. Pole namiotowe zlokalizowane jest przy wejściu na szlak turystyczny prowadzący 
z Bereżek na Przysłup Caryński.  
 
3.  Podział na części 

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe nie będą 
rozpatrywane. 

4. Termin wykonania zamówienia 

 Rozpoczęcie wykonywania usługi – 16.04.2021 r.  
 Termin zakończenia wykonywania usługi – do daty osiągnięcia przez Wykonawcę kwoty 

prowizji określonej w § 4 ust. 2 Umowy, nie dłużej niż do dnia 31.10.2021 r.  

Wykonawca zobowiązany jest do codziennej obsługi i udostępniania pola namiotowego i jego 
infrastruktury tzn. każdego dnia trwania Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostosowanie 
dziennego czasu pracy do zwiększonego natężenia ruchu turystycznego, związanego 
z przedłużonymi weekendami, świętami oraz okresem wakacyjnym. 

5. Warunki udziału w realizacji zamówienia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
a. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
b. Posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania. 

Jako potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna 
oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu oferty. 

d. Złożą prawidłowo wypełnioną, kompletną, zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę.  
 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy lub których pracownicy (bez 
względu na formę zatrudnienia): 
a. Poprzez swój zakres obowiązków służbowych są związani z nadzorowaniem i odbiorem 

prac objętych zamówieniem, 
b. Brali udział w przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości 

zamówienia i określaniu kryteriów dostępu postępowania.  
Powyższe zapisy dotyczą ofert złożonych przez osoby fizyczne będące pracownikami 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz ofert złożonych przez pracowników 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego reprezentujących firmy prowadzące działalność 
gospodarczą. 

6. Sposób przygotowania oferty 

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do 
niniejszego zapytania, w języku polskim. Uprasza się o kompletne uzupełnienie rubryk 
formularza.  
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1. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami 
i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niespełniające i/lub niezgodne z opisem 
przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane. 
 
Przykład obliczenia kwoty prowizji: 
 

Wykaz prognozowanych wyników finansowych oraz maksymalna stawka prowizji, jaką 
może udzielić Zamawiający w 2021 r.: 

 

 
 

Kwota (brutto) 
będąca podstawą do 
wyliczenia prowizji 

Maksymalna 
stawka prowizji %  

Obsługa pola namiotowego w Bereżkach 143 856 32% 

 
Obliczamy kwotę prowizji od kwoty bazowej brutto: 
 

Przykład obliczenia: 
Oferowana prowizja: 32% 
0,32 * 143 856 zł = 46 034 zł 
 
Tak obliczoną kwotę (wartość brutto zaokrąglona do pełnych złotych, cyfrą i słownie) oraz 
proponowaną stawkę procentową należy wpisać do formularza oferty w odpowiednie 
miejsce.  

 
2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy pomocy osoby (osób) wymienionych 

w ofercie. O każdej zmianie wśród tych osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 
piśmie oraz uzyska na powyższe pisemną zgodę Zamawiającego. W przypadku nieobecności 
osoby/osób skierowanych do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest znaleźć 
zastępstwo. 

3. Wykonawca może zlecić wykonanie części usług osobom trzecim. Wykonawca nie może 
zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców, jeżeli w ofercie Wykonawcy nie 
wskazano, że zamówienie będzie realizowane z udziałem Podwykonawców.  

7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

Termin składania ofert: 01.03.2021 r. do godziny 1200 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach (od poniedziałku do piątku, w godz. 730-
1530) lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 
38-713 Lutowiska 2. Kopertę należy opisać: „Oferta – Obsługa pola namiotowego w Bereżkach 
– nie otwierać przed 01.03.2021 r. godz. 1215”, na kopercie należy umieścić dane i adres 
oferenta. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2021 r. o godzinie 1215.  

Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do 
oferenta. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do BdPN.  

Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Informacja z otwarcia opublikowana 
zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.  
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8. Ocena ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: 
 
Cena ofertowa – 100% 
 
Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę 
brutto za realizację usługi. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane 
punkty według następującego wzoru: 
 

K = 
𝐂𝐞𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐣𝐧𝐢ż𝐬𝐳𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨

𝐂𝐞𝐧𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐨𝐜𝐞𝐧𝐢𝐚𝐧𝐞𝐣 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów 
w ocenie kryterium cena (K). 
Pozostałym Oferentom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów. 
W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie 
ofert dodatkowych.   

9. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej: 
www.bdpn.pl.  

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do podpisania 
umowy. 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

10. Ważność oferty 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

11. Kontakt 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie na adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 
Lutowiska 2 lub drogą elektroniczną na adres: oie@bdpn.pl. 
 
Osobą wskazaną do kontaktu jest Natalia Nawrocka (tel. 724 750 070).  

12. Pozostałe informacje 

1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe, 
w szczególności pracownicy Działu Udostępniania Parku i Komunikacji Społecznej oraz 
Leśniczy Obwodu Ochronnego Caryńskie.  

2. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac. 
Materiały eksploatacyjne do wykonywania prac zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. 

http://www.bdpn.pl/
mailto:oie@bdpn.pl
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3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do 
wykonywania umowy, ich ubezpieczenie oraz przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prawa fiskalnego, bezpieczeństwa pożarowego i aktualnie obowiązujących 
obostrzeń epidemiologicznych. Wykonawca odpowiada za nadzór nad wykonywaniem 
przedmiotu umowy.  

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do 
składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie 
postępowania, bez podania przyczyn. 

6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego z tytułu 
unieważnienia niniejszego postępowania.  

 

Załączniki: 

Zał. 1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z „Instrukcją udostępniania pola namiotowego w Bereżkach” 

Zał. 2. Formularz oferty 

Zał. 3. Wzór umowy 

Zał. 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 


