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Załącznik nr 3 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

w zapytaniu ofertowym na: 

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA NIESTRZEŻONYMI  

PARKINGAMI, NA TERENIE BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO W 

OKRESIE ZIMOWYM.  

 

Część 1. Wołosate –  usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 

 

1. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z cennikiem. 

 

 opłata jednodniowa ważna dla danego parkingu pobierana jest  z góry przy wjeździe 

 w przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed 

opuszczeniem parkingu 

 dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, 

który należy umieścić w widocznym miejscu pod przednią szybą na desce rozdzielczej 

pojazdu.  

2. Pobieranie opłat wstępu do parku.  

3. Prowadzenie dziennych kart ewidencji ruchu turystycznego i parkingowych. 

4. Kontrolę biletów elektronicznych. 

5. Udzielanie informacji turystycznej. 

6. Dbałość o porządek na obszarze całego parkingu.  

7. Codzienne  sprzątanie sanitariatów, bieżącą kontrolę czystości w obiektach. 

8. Zakup środków czystości we własnym zakresie. 

9. Prawidłowe sortowanie śmieci. 

10. Obsługę kasy fiskalnej oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży. 

11. Przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży poprzez 

kasy fiskalne. 

12. Znajomość obszaru Parku oraz zasad udostępniania obowiązującego na dany rok.  

13. Zgłaszanie potrzeby odśnieżania parkingu. 

 

Punkt nie posiada ogrzewania. Park nie zapewnia żadnego ogrzewania punktu sprzedaży.  

 

 



 

zn. spr. DU.262.4.2021  

 
 

   

Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska | tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 | www.bdpn.pl  | e-mail:dyrekcja@bdpn.pl  
 

Część 2. Brzegi Górne –  usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym 

 

1. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z cennikiem. 

 

 opłata jednodniowa ważna dla danego parkingu pobierana jest  z góry przy wjeździe 

 w przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed 

opuszczeniem parkingu 

 dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, 

który należy umieścić w widocznym miejscu pod przednią szybą na desce rozdzielczej 

pojazdu.  

2. Pobieranie opłat wstępu do parku.  

3. Prowadzenie dziennych kart ewidencji ruchu turystycznego i parkingowych. 

4. Udzielanie informacji turystycznej. 

5. Kontrolę biletów elektronicznych. 

6. Dbałość o porządek na obszarze całego parkingu.  

7. Prawidłowe sortowanie śmieci. 

8. Obsługę kasy fiskalnej oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży. 

9. Przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży poprzez kasy 

fiskalne. 

10. Znajomość obszaru Parku oraz zasad udostępniania obowiązującego na dany rok.  

11. Zgłaszanie potrzeby odśnieżania parkingu. 

 

Część 3. Przełęcz Wyżniańska –  usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym 

 

1. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z cennikiem. 

 

 opłata jednodniowa ważna dla danego parkingu pobierana jest  z góry przy wjeździe 

 w przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed 

opuszczeniem parkingu 

 dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, 

który należy umieścić w widocznym miejscu pod przednią szybą na desce rozdzielczej 

pojazdu.  

2. Pobieranie opłat wstępu do parku.  

3. Prowadzenie dziennych kart ewidencji ruchu turystycznego i parkingowych. 

4. Kontrolę biletów elektronicznych. 

5. Udzielanie informacji turystycznej. 

6. Dbałość o porządek na obszarze całego parkingu.  

7. Prawidłowe sortowanie śmieci. 

8. Obsługę kasy fiskalnej oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży. 

9. Przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży poprzez 

kasy fiskalne. 
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10. Znajomość obszaru Parku oraz zasad udostępniania obowiązującego na dany rok.  

11. Zgłaszanie potrzeby odśnieżania parkingu. 

 

Punkt nie posiada ogrzewania. Park nie zapewnia żadnego ogrzewania punktu sprzedaży.  

 

 

 

Część 4. Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska–  usługa zarządzania parkingiem 

niestrzeżonym 

 

1. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z cennikiem. 

 

 opłata jednodniowa ważna dla danego parkingu pobierana jest  z góry przy wjeździe 

 w przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed 

opuszczeniem parkingu 

 dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, 

który należy umieścić w widocznym miejscu pod przednią szybą na desce rozdzielczej 

pojazdu.  

2. Pobieranie opłat wstępu do parku.  

3. Prowadzenie dziennych kart ewidencji ruchu turystycznego i parkingowych. 

4. Udzielanie informacji turystycznej. 

5. Kontrolę biletów elektronicznych. 

6.  Dbałość o porządek na obszarze całego parkingu.  

7. Prawidłowe sortowanie śmieci. 

8. Obsługę kasy fiskalnej oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży. 

9. Przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży poprzez 

kasy fiskalne. 

10. Znajomość obszaru Parku oraz zasad udostępniania obowiązującego na dany rok.  

11. Zgłaszanie potrzeby odśnieżania parkingu. 

 

Punkt nie posiada ogrzewania. Park nie zapewnia żadnego ogrzewania punktu sprzedaży.  

 

 

 
  

Dyrektor BdPN 

          dr Ryszard Prędki 

     podpisano elektronicznie 
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