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Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych i kart podarunkowych.
1. Część I zamówienia:
Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych w ilości:
 203 sztuki o wartości 450 zł każda
 136 sztuk o wartości 400 zł każda
 114 sztuk o wartości 350 zł każda
 128 sztuk o wartości 300 zł każda
 131 sztuk o wartości 200 zł każda
 133 sztuk o wartości 100 zł każda
Łącznie 845 sztuk kart o łącznej wartości nominalnej 263 550,00 zł

a) Karty przedpłacone muszą być kartami wystawionymi na okaziciela.
b) Wymagany termin ważności karty nie może być krótszy niż do 31.06.2020 roku.
c) Wszystkie karty muszą mieć jednakowy termin ważności.
d) Karty muszą zapewniać możliwość ich realizacji we wszystkich punktach handlowych,
usługowych i gastronomicznych na terenie całego kraju, posiadających możliwość
płatności przy użyciu terminali rozliczeń kart płatniczych.
e) Karty muszą zapewniać możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do
wysokości dostępnych środków na karcie.
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji od zawieranych
transakcji w punktach sprzedaży.
g) Karty nie mogą być obciążone limitem dotyczącym wartości operacji dokonywanych
przy ich użyciu.
h) Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Kod musi być dostarczony w osobnej
kopercie lub samodzielne jego wygenerowanie przez użytkownika będzie możliwe za
pomocą przekazanych od Wykonawcy danych. Wykonawca zapewnia bezpłatną
możliwość zmiany kodu PIN przez użytkownika.
i) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat z tytułu użytkowania kart przez
użytkowników czyli prowizji od transakcji realizowanej za pomocą karty
elektronicznej, opłaty rocznej za użytkowanie karty czy ubezpieczenia karty.
j) Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych
środków w czasie rzeczywistym na karcie oraz historii transakcji za pośrednictwem
Internetu.
k) Wykonawca zapewnia bezpłatną, automatyczną aktywację kart .
l) Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego zastrzeżenia kart w przypadku jej
kradzieży bądź zagubienia przez bezpośredniego użytkownika karty. Możliwość
zastrzeżenia karty przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
m) Wykonawca dostarczy karty w następujący sposób:
 karty zostaną dostarczone do Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego
10, 81-338 Gdynia
 każda karta z nadanym numerem i datą ważności będzie dostarczona w
kopercie wraz z dokumentem zawierającym informacje o sposobie prawidłowego
użytkowania karty ti. sposobie zastrzeżenia karty, sposobie sprawdzenia salda i
historii transakcji, promocjach i rabatach udzielanych przez poszczególnych
partnerów handlowych użytkownikom kart. Koperta będzie oznaczona numerem
karty bądź jej numer będzie widoczny przez okienko w kopercie.
 Kod zabezpieczający PIN lub niezbędne dane do jego indywidualnego nadania
załączone w osobnej kopercie. Koperta musi być oznaczona numerem karty do
której należą dane.
 Wraz z załączonym zbiorczym spisem kart wraz z numerami i przypisanymi do
nich wartościami nominalnymi.
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n) Zamawiający zastrzega, że obsługa procesu zasilania kart płatniczych leży po stronie
Wykonawcy.
o) Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę marży czy prowizji, opłaty
za wydanie kart, opłaty za zasilanie kwotowe karty oraz opłaty za aktywację karty.
p) Zamawiający wymaga zablokowania możliwości wypłaty gotówki z karty.
q) Zamawiający wymaga by przekazane środki na zasilenie kart przechowywane były na
dedykowanym rachunku bankowym objętym Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
2. Część II zamówienia
Dostawa kart podarunkowych w ilości:
 151 szt. o wartości 160 zł każda
 64 szt. o wartości 130 zł każda
 59 szt. o wartości 100 zł każda
Łącznie 274 karty o łącznej wartość nominalnej 38 380,00 zł
a) Karty podarunkowe muszą być kartami wystawionymi na okaziciela
b) Wymagany termin ważności karty nie może być krótszy niż do 31.06.2020 roku
c) Karty podarunkowe muszą zapewnić możliwość ich wymiany na towary w placówkach
handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną artykułów dziecięcych (w
szczególności: odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze).
d) Warunkiem koniecznym jest możliwość korzystania z kart podarunkowych w minimum
15 miejscowościach spośród niżej wymienionych: Gdańsk; Gdynia; Elbląg; Sopot;
Reda; Żukowo; Kartuzy; Malbork; Pruszcz Gdański; Choczewo; Chojnice: Kąty
Rybackie; Sztutowo; Hel; Kościerzyna; Nowy Dwór Gdański; Puck; Rumia;
Wejherowo; Władysławowo, Frombork.
e) Wszystkie karty muszą mieć jednakowy termin ważności.
f) Karty muszą zapewniać możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do
wysokości dostępnych środków na karcie.
g) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji od zawieranych
transakcji w punktach sprzedaży.
h) Karty nie mogą być obciążone limitem dotyczącym wartości operacji dokonywanych
przy ich użyciu.
i) Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Wykonawca zapewnia bezpłatną
możliwość zmiany kodu PIN przez użytkownika
j) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat z tytułu użytkowania kart przez
użytkowników czyli
prowizji od transakcji realizowanej za pomocą karty
elektronicznej, opłaty rocznej za użytkowanie karty czy ubezpieczenia karty
k) Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych
środków w czasie rzeczywistym na karcie oraz historii transakcji za pośrednictwem
Internetu
l) Wykonawca zapewnia bezpłatną, automatyczną aktywację kart
m) Wykonawca zapewnia możliwość zastrzeżenia karty bezpośrednio przez
użytkownika.
n) Wykonawca dostarczy karty w następujący sposób:
 karty zostaną dostarczone do Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego
10, 81-338 Gdynia
 każda karta z nadanym numerem będzie dostarczona w kopercie wraz z
dokumentem zawierającym informacje o: sposobie prawidłowego użytkowania
karty ti. sposobie zastrzeżenia karty, sposobie sprawdzenia salda, lokalizacji
punktów handlowych udzielających promocji i rabatów udzielanych
użytkownikom kart przy dokonywaniu nimi płatności.
 Z załączonym zbiorczym spisem kart wraz z numerami i przypisanymi do nich
wartościami nominalnymi.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
NR SPRAWY: ZP.371.57.2019.MDI

o) Zamawiający zastrzega, że obsługa procesu zasilania kart płatniczych leży po stronie
Wykonawcy.
p) Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę marży czy prowizji, opłaty
za wydanie kart, opłaty za zasilanie kwotowe karty oraz opłaty za aktywację karty.
q) Zamawiający wymaga zablokowania możliwości wypłaty gotówki z karty.

