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OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 
 
 

Przedmiot zamówienia: Koordynacja całości zwiedzania i nadzór obsługi ruchu indywidualnego zwiedzających PAN 
Ogród Botaniczny –CZRB w Powsinie w soboty, niedziele, święta i wybrane dni powszednie 
wymagające dodatkowej obsługi (razem 70 dni) w okresie 30.03.2013 – 31.10.2013 r. , w 
tym zorganizowanie 3 imprez plenerowych o charakterze jarmarków wiosennych.  

 
 
Zakres:  
I. Sprawne organizowanie zwiedzania w godzinach otwarcia Ogrodu tj. w okresie maj-czerwiec: 10.00-19.00,     
   pozostałe miesiące: 10.00-18.00 poprzez:  

1. Zapewnienie właściwej pod względem jakości i ilości obsługi personalnej, dla potrzeb udostępnienia 
Ogrodu do zwiedzania, w tym;  

2. Zorganizowanie obsady personalnej kas biletowych, parkingów i bram wejściowych do Ogrodu.  

3. Zorganizowanie obsady personalnej wystaw organizowanych w galeriach wystawowych Ogrodu.  

4. Zorganizowanie obsady personalnej do szklarni ekspozycyjnych Ogrodu,  

5. Właściwe przygotowanie, zapoznanie z obowiązkami, szkolenie wstępne na stanowiskach personelu 
obsługującego zwiedzanie.  

6. Stały nadzór nad prawidłową obsługą zwiedzania, w tym:  

a) wydawanie kas fiskalnych i stały nadzór pracy kasjerów w celu zapewnienia płynności obsługi 
kasowej,  

b) sporządzanie fiskalnych raportów dobowych,  
c) organizowanie płynnego ruchu pojazdów na parkingach Ogrodu,  
d) czuwanie nad ładem i porządkiem na terenie w czasie udostępniania Ogrodu do zwiedzania,  
e) przestrzeganie godzin otwarcia i zamknięcia placówki,  
f) reprezentowanie Ogrodu w kontaktach z mediami w czasie trwania nadzoru,  
g) informowanie Dyrekcji o zaistniałych problemach w czasie zwiedzania.  

7. Przygotowywanie dokumentów do zatrudnienia, sporządzanie umów, rozliczanie czasu pracy osób 
obsługujących zwiedzanie, przygotowywanie dokumentów do rozliczania, według obowiązujących u 
Zamawiającego procedur.  

 
II. Zorganizowanie na terenie Zamawiającego 3 (2 jednodniowych i 1 czterodniowego) jarmarków wiosennych w  

m-cach kwiecień-maj, zgodnie z jego zaleceniami.  
 
Wymagania :  
 

 doświadczenie w realizacji podobnych zamówień  

 znajomość organizacji Ogrodu, jego terenu, specyfiki kolekcji roślinnych w terenie i szklarniach 
ekspozycyjnych Ogrodu 

 umiejętność samodzielnej obsługi kas fiskalnych przez nadzorującego całość zwiedzania  

 umiejętność kontaktów z mediami, doświadczenie w udzielaniu wywiadów dla mediów  

 umiejętność podejmowania szybkich decyzji przy organizacji zwiedzania z uwzględnieniem w razie 
konieczności sprawnej jednorazowej obsługi kilku tysięcy zwiedzających, w tym płynnego ruchu pojazdów 

 doświadczenie w organizowaniu imprez plenerowych, kiermaszów i jarmarków 

 sprawność fizyczna i umiejętność pracy w stresie 

 dyspozycyjność we wszystkie dni objęte usługą 

 posiadanie prawa jazdy kat. B , samochodu osobowego  



 znajomość języka angielskiego,  

 umiejętności negocjacyjne  

 obsługa Melexa,  

 możliwość wystawienia Faktury Vat za wykonaną usługę  
 
 

Wartość ogólną oferty stanowi iloczyn wymaganych 70 dni obsługi x kwota netto za dzień obsługi. Rozliczenia 
następują w cyklu miesięcznym. Zapłata dokonywana jest na podstawie FV wystawianej na koniec miesiąca.  
 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego, faxem pod nr  tel. (22) 757 66 45 lub drogą mailową na 
adres  ob.sekr@obpan.pl do dnia 12/03/2013.  
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 

1) cena – 40% 
2) doświadczenie w organizacji ruchu masowego i płatnego zwiedzania – 20% 
3) wykazanie dostępności personelu do obsługi – 20 % 
4) znajomość obsługi kas fiskalnych – 10% 
5) dyspozycyjność we wszystkie dni obsługi – 10% 

 
 
Pytania w sprawie oferty prosimy kierować na adres mailowy: ob.sekr@obpan.pl lub poprzez kontakt tel. z mgr inż. 
Wiesławem Gawrysiem – (22) 648 38 56 wew. 257 
 
 
Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania 
bez dokonania wyboru wykonawcy. 
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