OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów papierowych lub elektronicznych kart
przedpłaconych.
2. Kod CPV:
30199750-2 – talony
30163000-9 – karty płatnicze
3. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa bonów papierowych lub elektronicznych
kart przedpłaconych, zwanych dalej bonami o maksymalnej łącznej wartości nominalnej
342 000,00 zł, zgodnie z poniższym zastawieniem:
1) bonów papierowych w ilości 3420 sztuk o wartości nominalnej 100 zł
lub
2) elektronicznych kart przedpłaconych w ilości 630 sztuk w trzech progach kwotowych;
Uwaga: dokładne ilości oraz zakres nominalny bonów Zamawiający przekaże Wykonawcy
z którym zawarto umowę najpóźniej w dniu jej zawarcia. Zamawiający zastrzega, że łączna
wartość nominalna może być mniejsza o 10% od kwoty 342 000,00zł.
4. Bony muszą zapewniać możliwość ich realizacji na terenie Polski, w szczególności
w lokalizacjach Zamawiającego, tj.: Warszawa, Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz,
Katowice, Lublin, Rzeszów.
5. Bony muszą umożliwiać nabycie towarów na terenie ww. miast, co najmniej w następujących
branżach:
1) artykuły spożywcze, odzieżowe, sportowe,
2) chemia gospodarcza i kosmetyki,
3) sprzęt AGD i RTV,
oraz realizację usług.
6. Dodatkowo, dostarczone bony muszą gwarantować możliwość ich realizacji w sklepach
wielkopowierzchniowych wielobranżowych (np. markety, supermarkety, hipermarkety).
7. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy (termin stanowi kryterium oceny ofert).
8. Zaoferowane bony muszą umożliwiać ich realizację (powinny być aktywne oraz umożliwiać
dokonywania płatności) od dnia ich dostawy Zamawiającemu.
9. Zamawiający ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów
z tytułu ich posiadania oraz realizacji. Wartość nominalna bonu stanowi ekwiwalent zapłaty
ceny w pieniądzu do wysokości kwoty, na którą opiewa wartość bonu. Wykonawca albo
jakakolwiek inna osoba nie może pobierać, naliczać lub potrącić z wartości realizowanego bonu
jakiejkolwiek opłaty, prowizji, odsetek lub dyskonta.
10. W przypadku gdy wartość zakupionych towarów lub usług będzie wyższa od wartości
nominalnej bonów, jego okaziciel będzie miał możliwość dopłaty różnicy.
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11. Wymagany minimalny termin ważności (możliwość realizacji) bonów wynosi co najmniej 12
miesięcy od dnia ich dostawy Zamawiającemu (termin stanowi kryterium oceny ofert).
12. W przypadku elektronicznych kart przedpłaconych:
1) nie mogą one obsługiwać wypłat gotówki w bankomatach;
2) karty powinny być zabezpieczenie „na podpis” lub „z PIN-em”;
3) w cenie oferty należy uwzględnić:
a) wyrobienie,
b) zasilenie,
c) dostarczenie,
d) aktywację i obsługę kart.;
4) powinny umożliwiać bezpłatne sprawdzanie salda i historii transakcji dokonanych przy
użyciu kart;
5) powinny być akceptowane w miejscach posiadających terminale płatnicze obsługujące
karty Visa lub Mastercard;
6) powinny umożliwiać wykonanie dowolnej liczby transakcji do wysokości środków
dostępnych na karcie;
7) powinny umożliwiać możliwość ich zastrzeżenia w przypadku kradzieży lub zgubienia;
8) do dostarczonych kart powinien być dołączony wykaz zawierający numer karty wraz z
kwotą na jaką została zasilona.
13. W przypadku bonów papierowych:
1) w cenie oferty należy uwzględnić:
a) wyrobienie,
b) dostarczenie;
2) gdy wartość zakupionych towarów lub usług będzie niższa od wartości nominalnej bonu
papierowego, pozostała część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu
papierowego.
14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bony na swój koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego w Warszawie.
15. Wykonawca zobowiązany jest wraz z bonami dostarczyć na swój koszt koperty do ich
zapakowania w ilości 630 sztuk.
Uwaga: dokładną ilość sztuk Zamawiający przekaże Wykonawcy z którym zawarto umowę,
najpóźniej w dniu jej zawarcia.
16. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia bonów Zamawiający będzie ponosił od momentu
podpisania protokołu odbioru bez uwag zgodnie z zapisami Umowy.
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