
 
Załącznik nr 2  

do zamówienia nr IBE/348/2021 
Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przedpłaconych elektronicznych kart 

podarunkowych zasilonych określoną kwotą. 

II. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Zamówienie będzie finansowane z projektu: 

„Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie 

rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedpłacone elektroniczne karty podarunkowe będą nagrodami w konkursie 

organizowanym w ramach projektu ZSK 4. 

2. Zamawiający przewiduje zakup wraz z dostawą 16 przedpłaconych kart podarunkowych, 

o wartości nominalnej każdej z kart – 2.000,00 PLN.  

3. Wykonawca dostarczy karty do siedziby Zamawiającego w jednej dostawie. Koszty 

dostawy pokrywa Wykonawca. Po podpisaniu umowy Zamawiający złoży zamówienie  

na karty z określeniem terminu oczekiwanej dostawy. Wykonawca wystawi dokument 

płatności  i w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zapłaty za zamówienie 

dostarczy karty do siedziby Zamawiającego. Zamówienia będzie  złożone  

za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osobę wskazaną w umowie do realizacji 

zamówienia.  

4. Wymaga się, aby każda z kart miała minimalny termin ważności 18 m-cy. Termin 

ważności kart rozpoczyna się od momentu aktywacji wszystkich kart. Termin aktywacji 

zostanie zgłoszony przez Zamawiającego w okresie do  6 m-cy od zawarcia umowy.  

5. Karty nie mogą być aktywne w trakcie wysyłki do Zamawiającego. 

6. Wykorzystanie środków znajdujących się na karcie podarunkowej jest możliwe  

w punktach, w których istnieje możliwość płatności kartą płatniczą. Wymagana jest 

realizacja kart przedpłaconych na terenie całej Polski. 

7. Karty powinny być zabezpieczone kodem PIN, lecz bez możliwości wypłaty z nich 

środków w bankomacie. Wykonawca zapewnia bezpłatną możliwość zmiany kodu PIN 



 
przez użytkownika. 

 

8. Wszystkie karty będą wystawione na okaziciela. Zamówienie nie przewiduje kart 

imiennych. 

9. Nie dopuszcza się żadnej opłaty transakcyjnej za każdą dokonaną zapłatę przy użyciu 

karty, obniżającej indywidualny limit karty przedpłaconej. 

10. Karty muszą zapewniać możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości 

dostępnych środków na karcie. 

11. Karty podarunkowe nie mogą być obciążone limitem dotyczącym wartości operacji 

dokonywanych przy ich użyciu. 

12. Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków  

w czasie rzeczywistym na karcie podarunkowej oraz historii transakcji, telefonicznie lub 

za pośrednictwem Internetu. 

13. Wykonawca zapewnia bezpłatne, automatyczne aktywacje kart podarunkowych. 

14. Wykonawca zapewnia możliwość zastrzeżenia karty podarunkowej bezpośrednio przez 

użytkownika. 

15. Wykonawca zapewnia możliwość wydania duplikatu karty w przypadku uszkodzenia, 

zgubienia lub kradzieży. 

16. Wykonawca dostarczy karty podarunkowe w następujący sposób: 

a. każda karta podarunkowa z nadanym indywidualnym numerem i datą ważności 

będzie dostarczona w kopercie wraz z dokumentem zawierającym informacje  

o sposobie prawidłowego użytkowania karty tj. sposobie zastrzeżenia karty, 

sposobie sprawdzenia salda historii transakcji, promocjach i rabatach 

udzielanych przez poszczególnych partnerów handlowych użytkownikom kart 

(jeśli dotyczy). 

b. Koperta będzie oznaczona numerem i wartością nominalną. 

17. Płatność za zamówienie. 
Po otrzymaniu zamówienia, Wykonawca wystawia dokument płatności z 14 dniowym 

terminem płatności obejmującą wartość zamówionych kart oraz prowizję za 

wystawienie kart. W prowizji określonej przez Wykonawcę muszą zawierać się wszystkie 

opłaty manipulacyjne (takie jak: koszty wydania karty, jej doładowania, koszty 

dostarczenia itp.) 

18. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, dokumentu potwierdzającego   wartość,   

na   jaką    poszczególne    karty    zostały    naładowane. W dokumencie powinny być 

wyszczególnione numery kart i kwoty. Dokument powinien być opatrzony podpisem  

i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

 


