
ZP/PN/38/2020  Załącznik nr 2 

____________________________________________________________________________ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na sprzedaż i dostawę bonów towarowych dla 228 pracowników IPPT PAN - znak sprawy: 
ZP/PN/38/2020. 

 

1. Bony winny być dostarczone w następujących ilościach i nominałach: 
1) 564 sztuk bonów towarowych w formie papierowej o nominale 100 zł w łącznej 

kwocie 56 400,00 zł,  
2) 1476 sztuk bonów towarowych w formie papierowej o nominale 50 zł w łącznej 

kwocie 73 800,00  zł,   
pozwalających na zakup następujących artykułów.:  

 spożywczo-przemysłowych,  

 perfumeryjno - drogeryjnych,  

 chemii gospodarczej,  

 tekstylno - obuwniczych,  

 RTV-AGD 

 sportowych  
i innych, na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz województwa mazowieckiego. 
Zamówienie zostanie sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do otrzymania bonów: 228 
3. Bony towarowe winny być akceptowane między innymi przez hipermarkety, 

supermarkety, sklepy spożywcze, sklepy z artykułami RTV i AGD, perfumerie, sklepy 
odzieżowe, sklepy sportowe. 

4. Wymagania dotyczące bonów: 
1) oferowane bony muszą być w języku polskim, 
2) termin realizacji (ważności) bonów: 12 miesięcy od daty dostawy.  
3) minimalna liczba placówek handlowo-usługowych honorujących bony w 

granicach administracyjnych m.st. Warszawy: 100, 
4) minimalna liczba placówek handlowo-usługowych honorujących bony w 

granicach administracyjnych woj.mazowieckiego: 50, 
5) przedmiot zamówienia obejmuje zakup bonów ogólnobranżowych 

(umożlwiających zakup m.in. artykułów spożywczych i przemysłowych), 
6) realizacja bonów odbywać się będzie na terenie m. st. Warszawy i całego 

woj.mazowieckiego. 
7) bony będą realizowane na okaziciela 
8) bony towarowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a 

uprawnionymi do uzyskania świadczenia są jedynie osoby fizyczne. 
9) w przypadku gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości 

nominalnej bonu, pozostała część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu 
towarowego. W przypadku gdy wartość towarów będzie wyższa od wartości bonu 
towarowego jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnice. 

10) parametry techniczne bonów towarowych, winny odpowiadać standardom 
ustalonym dla papierów wartościowych tego rodzaju. Gramatura, rozmiar i 
kolorystyka bonów, winny zapewniać ich poręczność w użytkowaniu. Bony 
towarowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem, w taki sposób, by 
utrudnić ich podrobienie lub przerobienie. 

11) zaoferowane bony towarowe muszą umożliwiać ich realizację od dnia dostawy. 
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12) na każdym bonie towarowym Wykonawca winien umieścić datę ważności, która 
upływać będzie po 12 miesiącach od daty dostawy i po tym terminie bony nie 
będą mogły być przedstawione do realizacji. 

5. Druk, ubezpieczenia dostawy i koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego jest wliczony w cenę oferty. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie załącznika do oferty, wykaz wszystkich 
punktów handlowych z terenu  Warszawy i województwa mazowieckiego, 
umożliwiających realizacje bonów towarowych, będących przedmiotem zamówienia,  
z podaniem nazwy  i dokładnego adresu każdego z nich. Wersję elektroniczną punktów 
handlowych wskazanych w ofercie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
przed podpisaniem umowy (pliki .XLS lub .XLSX). 

7. Wykonawca dokona podziału bonów towarowych na pakiety w kopertach, zgodnie z 
poniższym wykazem: 

ilość osób 
wartość bonów / 

na pracownika 

ilość bonów  
100 zł w 
kopercie 

Ilość bonów  
50 zł w 

kopercie 

21 1100 6 10 

81 800 4 8 

60 500 2 6 

67 200 0 4 

228    
 

8. Odbioru bonów dokona wskazany w umowie upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego.  

9. Płatność za realizację dostawy nastąpi po jej realizacji w terminie 30 dni od daty dostawy 
bonów i otrzymania przez Zamawiającego noty księgowej. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych 
kart płatniczych. 
 

 


