ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia oraz wymagania Zamawiającego
Zakres zamówienia obejmuje dostawę kart podarunkowych (płatnicze karty przedpłacone na okaziciela) o następującej
wartości i w ilości:
1)
2)
3)

Karta podarunkowa 380,00 PLN – 56 szt.
Karta podarunkowa 350,00 PLN – 117 szt.
Karta podarunkowa 320,00 PLN – 90 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Minimalny wymagany termin ważności kart akceptowany przez Zamawiającego: do dnia 30 czerwca 2021 r.
Karty muszą być wystawione na okaziciela.
Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN, z bezpłatną możliwością zmiany kodu przez użytkownika.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji kart tylko w jednej sieci sprzedaży; karty muszą zapewniać możliwość
ich realizacji we wszystkich punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie całego kraju,
posiadających czytniki kart elektronicznych.
Nabywanie asortymenty rzeczowe lub usługi muszą być dostępne dla kupujących w ilościach jednostkowych bez
wymogu kupowania opakowań zbiorczych.
Możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na karcie.
Możliwość dokonywania zapłaty częściowo kartą, częściowo gotówką.
Możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków w czasie rzeczywistym na karcie podarunkowej oraz
historii transakcji, telefonicznie i za pośrednictwem Internetu.
Zamawiający wymaga zablokowania możliwości wypłaty gotówki z karty w bankomacie.
Karty nie mogą być obciążone limitem dotyczącym wartości jednorazowych operacji dokonywanych przy ich użyciu.
Nie dopuszcza się możliwości pobierania:
a) prowizji od zawieranych transakcji w punktach sprzedaży,
b) opłat z tytułu użytkowania kart przez użytkowników (tzn. prowizji od transakcji realizowanych za pomocą karty
elektronicznej, opłaty rocznej za użytkowanie karty, ubezpieczenia karty).
Obsługa procesu zasilania i aktywacji kart leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga by przekazane środki na zasilenie kart przechowywane były na dedykowanym rachunku
bankowym, a środki na karcie objęte były ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Każda karta z nadanym numerem, datą ważności i numerem PIN winna być dostarczona w kopercie wraz z dokumentem
zawierającym informacje o sposobie prawidłowego użytkowania karty tj. sposobie sprawdzenia salda i historii
transakcji, zmiany numeru PIN, promocjach i rabatach udzielanych przez poszczególnych partnerów handlowych
użytkownikom kart.
Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiającego, odbierającego karty, możliwość identyfikacji kwoty na karcie.
Karty będą posegregowane na trzy pakiety wartościowe i dostarczone w 3 pakietach odpowiadających ich nominałom.
Karty dostarczone będą do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca na własny koszt dokona zbiorczej aktywacji kart podarunkowych po przekazaniu zlecenia od
Zamawiającego bez udziału użytkownika.
Za dostarczone karty Wykonawca wystawi dwa dokumenty księgowe:
- jeden, odpowiadający sumie iloczynów ilości kart i nominałów,
- drugi, w wysokości sumy pozostałych kosztów.

