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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…./2016 

 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dostawa bonów podarunkowych w postaci kart elektronicznych  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów podarunkowych w postaci kart elektronicznych dla 

pracowników, emerytów i rencistów, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

I. Uwarunkowania ogólne dotyczące postępowania 

1. Termin: 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 

2. Specyfikacja kart: 

 

1. Karty zaoferowane przez Wykonawcę muszą umożliwiać dokonywanie zakupów artykułów 

spożywczych, kosmetycznych, RTV-AGD, odzieżowych, przemysłowych i innych. 

2. Karty zaoferowane przez Wykonawcę muszą posiadać możliwość zrealizowania w co najmniej 

3 sklepach wielkopowierzchniowych tj. miejscach handlowych posiadających różny asortyment 

spożywczo-przemysłowy czyli artykuły spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, RTV, 

kosmetyki, odzież, obuwie itp., znajdujących się na terenie miasta stołecznego Warszawy. 

Dodatkowo, liczba placówek handlowych akceptujących karty podarunkowe na terenie 

województwa mazowieckiego nie może być mniejsza niż 1 000. 

3. Karty zaoferowane przez Wykonawcę powinny być realizowane w terminalach płatniczych 

obsługujących m.in. karty Visa Electron, Mastercard lub równoważnych. 

4. Karty powinny posiadać co najmniej 3 miesięczny termin ważności. Informacja o terminie 

ważności musi być czytelnie naniesiona na każdej karcie podarunkowej. 

5. Dostarczone karty powinny  być pakowane po jednej z zaznaczoną informacją o wartości  każdej 

karty. 

6. Liczba kart: 

Wartość 

jednostkowa 

karty 

400 zł 450 zł 500 zł 

Ilość kart 69 34 38 
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7. Zamawiający zastrzega, iż korzystanie z kart elektronicznych nie będzie wiązało się z 

pobieraniem przez Wykonawcę opłat transakcyjnych, jak również nie będzie pobierana opłata za 

aktywację karty. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) aktywowania kart podarunkowych w terminie do dwóch dni od daty dostarczenia 

kart podarunkowych, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, 

2) dostarczenia wraz z kartami podarunkowymi informacji i dokumentów niezbędnych 

do prawidłowego użytkowania karty podarunkowej oraz informacji o sposobie 

sprawdzania dostępnych środków, 

3) zapewnienia możliwości nieodpłatnego sprawdzenia salda posiadanych środków na 

karcie podarunkowej za pomocą dostępnych środków komunikacji, np.: telefon, 

internet, 

4) zapewnienia możliwości skorzystania z bezpłatnej infolinii, 

5) uwzględnienia reklamacji w razie stwierdzenia wady karty i bezpłatnego dokonania 

jej wymiany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. 

9. Karty podarunkowe będą uprawniać do płatności z uwzględnieniem rabatów/promocji za 

zakupy towarów i usług w punktach sprzedaży. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz 

punktów sprzedaży udzielających ww. rabatów/promocji (nazwa punktu sprzedaży, adres 

pocztowy, rodzaj asortymentu). 

10. Wykonawca zapewni możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości 

dostępnych środków na karcie podarunkowej. 

11. Wykonawca zapewni możliwość zastrzeżenia karty podarunkowej w przypadku zagubienia lub 

kradzieży.  

II. Zadania Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za koordynację całości zleconych prac i bieżących 

kontaktów z Zamawiającym (drogą mailową, telefoniczną).  

2. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego 

w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A na swój koszt. 

3. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru usługi podpisanym przez każdą ze stron.  

4. Płatność za karty będzie dokonana po ich odbiorze potwierdzonym podpisanym przez Strony 

protokołem odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze, z 30-dniowym terminem płatności. 

 


