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Ustrzyki Górne, dnia 28.10.2021 r. 

 

 

       Zaproszenie do składania ofert 

 

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , tel/fax 13 4610650 , 

email dyrekcja@bdpn.pl, zaprasza do składania ofert w prowadzonym zapytaniu 

ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia na:  

Wykonanie usług z zakresu zarządzania niestrzeżonymi  parkingami, na terenie 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego w okresie zimowym.  

 Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie o wartości 

niższej od określonej z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zarządzania niestrzeżonymi parkingami         

w okresie zimowym na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu oraz opisie przedmiotu 

zamówienia.  

2. Lokalizacja: 

Część 1. Wołosate, gmina Lutowiska – teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego.   

Część 2. Brzegi Górne, gmina Lutowiska – teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Część 3. Przełęcz Wyżniańska – gmina Lutowiska – teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Część 4. Ustrzyki Górne (wejście w kierunku Połoniny Caryńskiej) – gmina Lutowiska – teren 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  
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3. Zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na części 

 

Część 1.  Wołosate –  usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym 

Część 2.  Brzegi Górne – usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym. 

Część 3.  Przełęcz Wyżniańska – usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym. 

Część 4.  Ustrzyki Górne (wejście w kierunku Połoniny Caryńskiej) - usługa 

zarządzania parkingiem niestrzeżonym.  

 

 

 Część 1.  Wołosate –  usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym - minimalna liczba 

osób skierowanych do realizacji zadania: 1. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 

 pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z cennikiem, 

 pobieranie opłat wstępu za udostępnianie szlaków i ścieżek przyrodniczych na teren całego 

Parku, 

 prowadzenie kart ewidencji pojazdów parkujących i ruchu turystycznego, 

 kontrolę biletów elektronicznych, 

 obsługę oraz dbałość o porządek na obszarze całego parkingu, 

 codzienne  sprzątanie sanitariatów, bieżącą kontrolę czystości w obiektach, 

 zakup środków czystości we własnym zakresie, 

 prawidłowe sortowanie śmieci oraz przygotowanie i pozostawienie w odpowiednim 

miejscu posegregowanych odpadów w workach do odbioru przez właściwą firmę według 

harmonogramu, który dostarczy Zamawiający,  

 obsługę kasy fiskalnej, 

 przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży poprzez kasy 

fiskalne, 

 udzielanie informacji turystycznej, 

 znajomość obszaru Parku oraz zasad udostępniania. 

 

Część 2. Brzegi Górne – usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym - minimalna liczba 

osób skierowanych do realizacji zadania: 1. 

 

 

 pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z cennikiem, 

 pobieranie opłat wstępu za udostępnianie szlaków i ścieżek przyrodniczych na teren całego 

Parku, 

 prowadzenie kart ewidencji pojazdów parkujących i ruchu turystycznego, 

 kontrolę biletów elektronicznych, 

 obsługę oraz dbałość o porządek na obszarze całego parkingu, 

 prawidłowe sortowanie śmieci oraz przygotowanie i pozostawienie w odpowiednim 

miejscu posegregowanych odpadów w workach do odbioru przez właściwą firmę według 

harmonogramu, który dostarczy Zamawiający,  

 obsługę kasy fiskalnej, 

 przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży poprzez kasy 

fiskalne, 

 udzielanie informacji turystycznej, 

 znajomość obszaru Parku oraz zasad udostępniania. 
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Część 3. Przełęcz Wyżniańska – usługa zarządzania parkingiem niestrzeżonym - 

minimalna liczba osób skierowanych do realizacji zadania: 1. 

 

 pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z cennikiem, 

 pobieranie opłat wstępu za udostępnianie szlaków i ścieżek przyrodniczych na teren całego 

Parku, 

 prowadzenie kart ewidencji pojazdów parkujących i ruchu turystycznego, 

 kontrolę biletów elektronicznych, 

 obsługę oraz dbałość o porządek na obszarze całego parkingu, 

 prawidłowe sortowanie śmieci oraz przygotowanie i pozostawienie w odpowiednim 

miejscu posegregowanych odpadów w workach do odbioru przez właściwą firmę według 

harmonogramu, który dostarczy Zamawiający,  

 obsługę kasy fiskalnej, 

 przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży poprzez kasy 

fiskalne, 

 udzielanie informacji turystycznej, 

 znajomość obszaru Parku oraz zasad udostępniania. 

 

 

Część 4. Ustrzyki Górne (wejście w kierunku Połoniny Caryńskiej) - usługa zarządzania 

parkingiem niestrzeżonym - minimalna liczba osób skierowanych do realizacji zadania: 1. 

 

 

 pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z cennikiem, 

 pobieranie opłat wstępu za udostępnianie szlaków i ścieżek przyrodniczych na teren całego 

Parku, 

 prowadzenie kart ewidencji pojazdów parkujących i ruchu turystycznego, 

 kontrolę biletów elektronicznych, 

 obsługę oraz dbałość o porządek na obszarze całego parkingu, 

 prawidłowe sortowanie śmieci oraz przygotowanie i pozostawienie w odpowiednim 

miejscu posegregowanych odpadów w workach do odbioru przez właściwą firmę według 

harmonogramu, który dostarczy Zamawiający,  

 obsługę kasy fiskalnej, 

 przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży poprzez kasy 

fiskalne, 

 udzielanie informacji turystycznej, 

 znajomość obszaru Parku oraz zasad udostępniania. 

 

 

 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia poboru opłat w dni robocze, soboty, niedziele, 

święta oraz inne dni wolne dostosowując czas pracy do natężenia ruchu turystycznego.  

 

 Niedopuszczalne jest pozostawienie miejsca poboru opłat parkingowych bez obsługi przez 

Wykonawcę lub jego Zastępcę.  
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 Osoba prowadząca parking zobowiązana jest do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży 

przy zastosowaniu kas fiskalnych dostarczonych przez Zamawiającego. Po wydrukowaniu 

paragonu sprzedaż nie podlega korekcie i nie dopuszcza się zwrotów poprzez kasę fiskalną. 

 

 Wykonawca oraz jego zastępcy zobowiązani są do noszenia na widocznym miejscu 

identyfikatorów wg ustalonego wzoru oraz kamizelek odblaskowych.  

 

 Należy wręczyć paragon fiskalny osobom dokonującym zakupu oraz poinformować 

kupującego o konieczności pozostawienia dowodu wpłaty w  widocznym miejscu za przednią 

szybą samochodu. 

 

4. Pozostałe informacje 

 

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego sprawuje Kierownik Działu Udostępniania Parku i Komunikacji Społecznej. 

Punkty sprzedaży nie są wyposażone w systemy ogrzewania. Zamawiający nie zapewnia 

sprzętów do ogrzewania punktów sprzedaży.  

 

II. Podział na części 

Zamówienie podzielone jest na części.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Jeden wykonawca ma możliwość złożenia oferty na wszystkie części zamówienia. Osoby 

skierowane do realizacji poszczególnych części zadania nie mogą być wymienione dla innych 

części zadania (jeśli wykonawca składa ofertę na 4 części musi dysponować min. 4 osobami).  

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie od dnia 16.11.2021 r. do daty osiągnięcia przez Wykonawcę 

kwot prowizji określonej w § 4 ust. 2 Umowy, nie dłużej niż do dnia 10.04.2022 r. 

 

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia: 

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 ww.  warunków udziału w postępowaniu  zamawiający uzna  

oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą), 

d) w terminie złożą prawidłowo wypełnioną, zgodną z przedmiotem zamówienia, kompletną  

ofertę. 

V. Sposób przygotowania oferty:  

1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem 

do niniejszego zapytania, w języku polskim. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć: 
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- pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (jeśli dotyczy). 

2. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i 

opłatami dodatkowymi.  

 

3. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane. 

 

Przykład obliczenia kwoty prowizji 

Usługa zarządzania parkingiem 

niestrzeżonym 

Kwota (brutto) będąca 

podstawą do wyliczenia 

prowizji 

Maksymalna 

stawka prowizji 

% 

Część 1. Wołosate –  

usługa zarządzania parkingiem 
70 000 36 % 

Część 2.  Brzegi Górne – usługa 

zarządzania parkingiem 
35 000 45 % 

Część 3. Przełęcz Wyżniańska –  

usługa zarządzania parkingiem 
70 000 36 % 

Część 4. Ustrzyki Górne (wejście w 

kierunku Połoniny Caryńskiej) - usługa 

zarządzania parkingiem 

32 000 47 % 

 

Przykład obliczenia: 

Oferowana prowizja:  36% 

0,36 * 70 000 zł = 25 200 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.  

 

 

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 

Termin składania ofert:  05.11.2021 r. do godziny 10.00 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Ośrodka Informacji i Edukacji 

Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach, przesłać pocztą/kurierem na 

adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

Lutowiska 2, 38-713 Lutowiska (godziny otwarcia od poniedziałku do piątku, od 08.30 do 15.00) 

lub mailowo na adres oie@bdpn.pl.  

Kopertę należy opisać: „Oferta – usługa z zakresu zarządzania parkingami w okresie zimowym” 

– nie otwierać przed  05.11.2021 r. godz. 10.00 ; na kopercie należy umieścić dane i adres 

oferenta.  

Ofertę przesłaną drogą mailową należy zatytułować : „Oferta – usługa z zakresu zarządzania 

parkingami w okresie zimowym”. Oferta powinna być przesłana jako skan podpisanego 

dokumentu. Dokument nie podpisany jest nieważny. 

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godzinie 10.15 . Oferty, które wpłyną po terminie 

składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do Wykonawcy. Zamawiający nie 

przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

VII. Ocena ofert 

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: 

Cena ofertowa - 100 % 

Do oceny oferty w zakresie ww. kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę 

brutto za realizację zamówienia. 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 ofertom 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.   

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert: 

 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej 

www.bdpn.pl 

IX. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu 

przedmiotu zamówienia  określonego w niniejszym zapytaniu. Oferty niezgodne z opisem 

zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z  oświadczeniem Wykonawcy, iż akceptuje on warunki 

przedmiotowego postępowania w przypadku wyboru jego oferty i zobowiązuje się do 

zrealizowania umowy zgodnie z przedmiotowym zapytaniem, wzorem umowy oraz złożoną 

ofertą. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy o prawdziwości danych 

zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktyczny. W przypadku gdy informacje wskazane 

przez Wykonawcę okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z postępowania na 

każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 
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Wykonawca wyłoniony w postępowaniu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 5 % wartości Umowy brutto, zaksięgowane najpóźniej w dniu podpisania umowy 

na konto wskazane przez Zamawiającego. Nie wpłacenie należytego zabezpieczenia umowy do 

dnia 15.11.2021r. będzie równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od 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 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

W przypadku nie udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do 

przeprowadzenia oceny oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego 

Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają 

Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego 

postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub anulowania niniejszego 

postępowania. 

X. Kontakt: 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: Ośrodek Informacji i Edukacji 

Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego Lutowiska 2, 38-713 Lutowiska (godziny 

otwarcia od poniedziałku do piątku, od 08.30 do 15.00), mailowo na adres oie@bdpn.pl..  

Osobą wskazaną do kontaktu jest p. Renata Wasiak tel. 724-750-096, e-mail rsidor@bdpn.pl 

Załączniki: 

Zał. 1 Wzór Umowy, 

Zał. 2 Formularz ofertowy, 

Zał. 3 Opis przedmiotu zamówienia, 

Zał. 4 Klauzula Informacyjna. 

 

 

Dyrektor BdPN 

          dr Ryszard Prędki 

     podpisano elektronicznie 
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