
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie  

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Ogród powierza wykonawcy, zadanie kompleksowego nadzoru i koordynacji obsługi 

zwiedzających w Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 

Powsinie 

2. Do szczegółowego zakresu zadań wykonawcy należy: 

1) Prowadzenie na bieżąco rozliczeń finansowo-księgowych, m.in. według następujących zasad: 

a. utarg oraz wydruk raportu dobowego ze sprzedaży biletów powinien być dostarczony do 

kasy Ogrodu po zakończeniu dnia, 

b. na koniec każdego miesiąca powinien być wykonany raport miesięczny z kasy fiskalnej 

oraz terminala płatniczego i dostarczony do księgowości Ogrodu pod koniec dnia, 

c. w przypadku konieczności wystawienia dla odbiorcy faktury do paragonu 

potwierdzającego sprzedaż, paragon wraz z podpisaną dyspozycją powinien być 

dostarczony do księgowości następnego dnia po zaistniałej sytuacji. 

2) Obsługa wydarzeń organizowanych przez Ogród, w tym: 

a. planowanie organizacji imprez z wyznaczeniem zapotrzebowania personelu, 

b. obsługa zwiedzających, budowanie długofalowych relacji z Klientami. 

3) Kompleksowe zarządzanie zespołem ds. obsługi zwiedzania, w tym 

a. motywowanie oraz dbanie o dobrą atmosferę i organizację pracy personelu Ogrodu, 

b. zarządzanie pracą personelu Ogrodu, delegowanie zadań i dbanie, o jakość obsługi 

Klienta, 

c. ustalanie grafików pracy zespołu zapewniającego ciągłość pracy obsługi zwiedzających w 

godzinach otwarcia Ogrodu, dbałość o optymalizację zatrudnienia, 

d. pomoc w zatrudnianiu personelu Ogrodu,  

e. rozliczanie czasu pracy personelu Ogrodu, oraz aktywna współpraca w tym zakresie 

z Działem Kadr i Płac Ogrodu, 

f. szkolenie i wdrażanie do pracy nowych pracowników Ogrodu, przeprowadzanie szkoleń 

stanowiskowych BHP 

g. określanie zakresu zadań personelu, 

h. raportowanie efektywności obsługi zwiedzania i zadań personelu, 

i. dostosowanie pracy oraz przygotowanej dokumentacji do systemu administracyjnego 

Ogrodu. 

4) Do szczegółowego zakresu zadań wykonawcy należy również: 

a. znajomość specyfikacji funkcjonowania instytucji oaz systematyczne śledzenie 

aktywności Ogrodu, 

b. zapewnienie efektywnej i racjonalnej organizacji pracy personelu Ogrodu, poprzez 

wdrażanie właściwej struktury, prowadzenie efektywnego zarządzania i zapewnienie 

należytej obsługi Klientów, 

c. dbałość o porządek i estetykę pomieszczeń kasowych i terenu wokół, 

d. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Ogrodu, m.in. w zakresie obsługi grupowej, 

itp. 

e. przygotowanie i właściwe opisywanie dokumentacji rozliczeniowej wymaganej przez 

księgowość i inne działy Ogrodu, 

f. realizowanie dokumentacji wymaganej przez inne działy Ogrodu. 

 

3. Informacje dodatkowe: 



1) Wykonawca wykonuje powierzone zadania w wymiarze godzinowym niezbędnym dla 

realizacji celu Umowy 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone zadania samodzielnie, w szczególności 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innej osobie bez zgody Ogrodu, 
wyrażonej uprzednio w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3) Ogród zapewnia niezbędne środki osobowe, lokalowe, techniczne i finansowe do 

wykonywania Umowy 

4) Ogród zapewnia ciągłość środków finansowych do funkcjonowania bieżącej działalności 

obsługi zwiedzających oraz zapłaty wynagrodzenia wykonawcy 

5) Ogród zapewnia niezbędne szkolenia pracowników wynikające z przepisów prawa 

6) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać nałożone na niego obowiązki i przyjęte zadania w 

czasie i w terminach, jakich wymagać będzie interes Ogrodu 

7) Wykonawcy przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, w wymiarze 17 

dni roboczych, w tym 2 dni robocze tzw. trybu awaryjnego (w przypadku usprawiedliwionej 

nagłej niedyspozycji). 

8) Podczas przerwy w wykonywaniu Umowy wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość 

nadzoru i koordynacji obsługi zwiedzających w Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie. 

 


