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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:733165-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ustrzyki Górne: Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego
2022/S 252-733165

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Bieszczadzki Park Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: 6891232725
Adres pocztowy: Ustrzyki Górne 19
Miejscowość: Ustrzyki Górne
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-713
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@bdpn.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bdpn.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.bdpn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
USŁUGA UDOSTĘPNIANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH I ŚCIEŻEK PRZYRODNICZYCH, PARKINGÓW 
I POLA NAMIOTOWEGO NA TERENIE BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE 
TURYSTYCZNYM 2023 R.
Numer referencyjny: Zp.261.15.2022

II.1.2) Główny kod CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingów, pobieraniu opłat za korzystanie z pola namiotowego w Bereżkach, sprzedaży 
wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i 
udzielaniu informacji turystycznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 Punkt informacyjno-kasowy „Wołosate” (szlak niebieski – kierunek Tarnica, szlak czerwony – kierunek 
Przełęcz Bukowska) obejmuje również: 1a. Wydawnictwa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Część 2 Parking Wołosate
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na pobieraniu opłat za korzystanie z parkingu, sprzedaży wydawnictw i pozostałego 
asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu informacji 
turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 Punkt informacyjno-kasowy „Terebowiec” (szlak czerwony – kierunek Szeroki Wierch) obejmuje 
również: 3a. Parking , 3b. -Wydawnictwa
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
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korzystanie z parkingu, sprzedaży wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, 
utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 Punkt informacyjno-kasowy „Połonina Caryńska” (szlak czerwony – kierunek Połonina Caryńska) 
obejmuje również: 4a. Parking 4b. -Wydawnictwa
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingu, sprzedaży wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, 
utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 Punkt informacyjno-kasowy „Rzeczyca” (szlak niebieski – kierunek Wielka Rawka) obejmuje również: 
5a Parking 5b -Wydawnictwa
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 Punkt informacyjno-kasowy „Muczne” (szlak żółty – kierunek Bukowe Berdo) obejmuje również: 6a. -
Wydawnictwa
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości i udzielaniu informacji 
turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 Punkt informacyjno-kasowy „Bukowiec” (ścieżka przyr,-hist. „W dolinie górnego Sanu”) obejmuje 
również: 7a. Parking 7b. -Wydawnictwa
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingu, sprzedaży wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, 
utrzymywaniu czystości i udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8 Punkt informacyjno-kasowy „Tarnawa Niżna” (ścieżka przyr.-hist. „Tarnawa Niżna-Dźwiniacz Górny”, 
pieszo-rowerowa „Tarnawa”) obejmuje również: 8a. Parking 8b. -Wydawnictwa
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingu, sprzedaży wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, 
utrzymywaniu czystości i udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9 Punkt informacyjno-kasowy „Tarnawa – torfowiska” (ścieżka przyr. po torfowisku w Tarnawie, ścieżka 
pieszo-rowerowa Sokoliki) obejmuje również: 9a. Parking 9b. -Wydawnictwa
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingu, , sprzedaży wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, 
utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 10 Punkt informacyjno-kasowy „Pszczeliny-Widełki” (szlak niebieski – kierunek Bukowe Berdo) obejmuje 
również: 10 a. -Wydawnictwa
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 11 Punkt informacyjno-kasowy „Bereżki” (szlak żółty – kierunek Przysłup Caryński) obejmuje również: 
11a. Parking 11b. Pole namiotowe 11c. Wydawnictwa
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingów, pobieraniu opłat za korzystanie z pola namiotowego, sprzedaży wydawnictw i 
pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 12 Punkt informacyjno-kasowy „Przełęcz Wyżniańska” (szlak zielony – kierunek Mała Rawka lub 
Połonina Caryńska)obejmuje również: 12a. Parking 12b. -Wydawnictwa
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingu, sprzedaży wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, 
utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 13 Punkt informacyjno-kasowy „Brzegi Górne” (szlak czerwony – kierunek Połonina Wetlińska lub 
Połonina Caryńska) obejmuje również: 13a Parking 13b –Wydawnictwa
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Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingu, sprzedaży wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, 
utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 14 Punkt informacyjno-kasowy „Przełęcz Wyżna – Wetlińska” (szlak żółty – kierunek Połonina Wetlińska) 
obejmuje również: 14a. -Wydawnictwa
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 15 Punkt informacyjno-kasowy „Przełęcz Wyżna – Dział” (szlak żółty – kierunek Dział) obejmuje również: 
15a. -Wydawnictwa
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingów, pobieraniu opłat za korzystanie z pola namiotowego w Bereżkach, sprzedaży 
wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i 
udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 16 Punkt informacyjno-kasowy „Stare Sioło” (szlak żółty – kierunek Przełęcz Orłowicza) obejmuje 
również: 16a. -Wydawnictwa
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 17 Punkt informacyjno-kasowy „Rabia Skała” (szlak zielony – kierunek Jawornik) obejmuje również: 17a. 
-Wydawnictwa
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL821 Krośnieński

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, pobieraniu opłat za 
korzystanie z parkingów, pobieraniu opłat za korzystanie z pola namiotowego w Bereżkach, sprzedaży 
wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i 
udzielaniu informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 18 Punkt informacyjno-kasowy „Wetlina – Dział” (szlak zielony – kierunek Mała Rawka) obejmuje 
również: 18a. -Wydawnictwa
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 19 Punkt informacyjno-kasowy „Smerek” (szlak czerwony – kierunek Smerek) obejmuje również: 19a. -
Wydawnictwa
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Część 20 Punkt informacyjno-kasowy „Suche Rzeki” (szlak żółty – kierunek Przełęcz Orłowicza) obejmuje 
również: 20a. –Wydawnictwa
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(BdPN) polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów za wstęp do BdPN, sprzedaży wydawnictw 
i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, utrzymywaniu czystości w sanitariatach i udzielaniu 
informacji turystycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 13/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 21 Parking Wołosate – (usługa zarządzania parkingiem w okresie zimowym) obejmuje również: 21a. 
Opłaty wstępu
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zarządzania parkingiem w okresie zimowym oraz pobieranie opłat 
wstępu
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/11/2023
Koniec: 12/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 22 Parking Brzegi Górne – (usługa zarządzania parkingiem w okresie zimowym) obejmuje również: 
22a.Opłaty wstępu
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zarządzania parkingiem w okresie zimowym) oraz pobieranie opłat 
wstępu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/11/2023
Koniec: 12/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 23 Parking Przełęcz Wyżniańska – (usługa zarzadzania parkingiem w okresie zimowym) obejmuje 
również: 23a.Opłaty wstępu
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania parkingiem w okresie zimowym oraz pobieranie opłat wstępu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/11/2023
Koniec: 12/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 24 Parking Ustrzyki Górne (wejście w kierunku Połoniny Caryńskiej) – (usługa zarzadzania parkingiem w 
okresie zimowym) obejmuje również: 24a.Opłaty wstępu
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania parkingiem w okresie zimowym oraz pobieranie opłat wstępu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/11/2023
Koniec: 12/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 25 Punkt informacyjno-kasowy „Przełęcz Wyżna – Wetlińska” – (szlak żółty – kierunek Połonina 
Wetlińska) - udostępnianie zimowe, pobór opłat i wydawanie biletów wstępu
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udostępnianie zimowe szlaku, pobór opłat i wydawanie biletów wstępu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/11/2023
Koniec: 12/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część 26 Punkt informacyjno-kasowy „Muczne” (szlak żółty – kierunek bukowe Berdo) – udostępnianie zimowe, 
pobór opłat i wydawanie biletów wstępu
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udostępnianie zimowe szlaku, pobór opłat i wydawanie biletów wstępu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/11/2023
Koniec: 12/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W tym zakresie Zamawiający nie określił warunków

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający nie określił kryteriów

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria wyboru zgodne z dokumentami zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2023
Czas lokalny: 23:59

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
grudzień 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych/ Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Opisano w SWZ

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych/ Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2022
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