
                              ZNAK SPRAWY: ESCS/WA/272-02/2022.WA-02-2022.IW   

 
ZAŁACZNIK NR 2 DO SWZ 

 

str. 1 z 2 

 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna dostawa bonów żywieniowych, uzależniona od bieżącej 

potrzeby Zamawiającego,  o nominale 5 zł każdy, w ilości szacunkowej 199 226 sztuk, z przeznaczeniem na 

posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Elbest Security sp. z o.o. 

 
2. Pod pojęciem BON ŻYWIENIOWY należy rozumieć emitowany i oferowany przez Wykonawcę znak legitymacyjny – 

bon, kupon, talon papierowy z nadrukowaną na nim wartością nominalną oraz datą ważności - realizowany na 

okaziciela i podlegający wyłącznie wymianie na artykuły żywnościowe – podstawowe oraz przetworzone (gotowe). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą wykazu placówek handlowych / punktów 

gastronomicznych, prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, w których możliwa jest realizacja bonów na 

terenie każdego z wymienionych w pkt. 3.4 powiatów, zawierający: nazwę powiatu/miasta, nazwę, adres i rodzaj 

placówki handlowej / punktu gastronomicznego. Wykonawca może wskazać większą liczbę placówek 

handlowych/punktów gastronomicznych dla powiatów/miast, niż wymagane poniżej minimum. Wykaz stanowił 

będzie Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

3. Bony żywieniowe muszą spełniać następujące wymagania: 

 

3.1. Muszą umożliwiać dokonywanie wyłącznie zakupów artykułów żywnościowych – produktów podstawowych 

oraz przetworzonych (gotowych) takich jak np.: 

a) artykuły nabiałowe,  

b) mięso wieprzowe i  jego przetwory, 

c) mięso wołowe i jego przetwory, 

d) mięso drobiowe i jego przetwory, 

e) pieczywo świeże, 

f) konserwy mięsne, rybne, 

g) kasza, ryż. 

3.2. Wymieniony wyżej asortyment winien być dostępny dla kupujących w ilościach jednostkowych, bez wymogu 

kupowania opakowań zbiorczych. 

3.3. Bony muszą być honorowane we wskazanych przez Wykonawcę placówkach handlowych/punktach 

gastronomicznych, gdzie można zrealizować jeden bon o nominale wskazanym powyżej. 

3.4. Zamawiający wymaga, aby oferowane bony były emitowane przez Wykonawcę i były honorowane w:  

placówkach handlowych/punktach gastronomicznych, prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, 

zlokalizowanych w poniższych powiatach/miastach: 

 

 
L.p. 

Lokalizacja 
(powiat 
/miasto) 

Minimalna ilość / placówek 
handlowych/punktów 

gastronomicznych, w których 
możliwa jest realizacja bonów 

Łączna minimalna ilość placówek 
handlowych/punktów gastronomicznych, 
w których możliwa jest realizacja bonów 

1 zgorzelecki 5  
 

70 
2 opolski 10 

3 miasto 
Szczecin 

10 

4 rybnicki 10 

5 bełchatowski 10 

6 gryfiński 5 

7 Miasto 
Stołeczne 
Warszawa 

20 

 

 

3.5. Zamawiający ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów i innych opłat 

manipulacyjnych z tytułu ich realizacji. 
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3.6. Wymagane jest, aby wszystkie dostarczone bony miały formę papierową. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert na bony w wersji elektronicznej (np. w postaci kart 

elektronicznych). 

3.7. Bony żywieniowe nie mogą podlegać wymianie na gotówkę. 

3.8. Na każdym bonie winna być umieszczona następująca klauzula: „Z wyłączeniem napojów alkoholowych 

i wyrobów tytoniowych”, a także nadruk informujący o przeznaczeniu bonu, tj. napis „BON 

ŻYWIENIOWY”, wartości nominalnej bonu oraz terminie ważności bonu”. 

3.9. Bony żywieniowe muszą posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające ich podrobienie/przerobienie w postaci 

np. hologramu.  

3.10. Użytkownikowi bonu nie może przysługiwać prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku gdy wartość 

artykułów spożywczych do przygotowania posiłków profilaktycznych będzie niższa niż nominał bonu.  

3.11. Użytkownik bonu będzie zobowiązany do dopłaty różnicy gotówką lub do zużycia kolejnego bonu (wedle 

swojego wyboru), gdy wartość zakupu artykułów będzie wyższa niż nominał bonu. 

3.12. Termin ważności bonów nie może być krótszy niż 3 m-ce, licząc od daty ich dostawy do Zamawiającego. 

Po upływie w/w terminu nie będzie można dokonywać nimi płatności. 

3.13. Gwarancja – nie krócej niż 12 m-cy, zgodnie z Projektem Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ). 

3.14. Placówki handlowe/punkty gastronomiczne będą miały prawo odmówić przyjęcia bonów uszkodzonych 

(podartych, zmiętych, sklejonych, zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację). 

 

4. Termin wykonania zamówienia – zamówienia realizowane będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego (dostawy comiesięczne) w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2025r. (36 m-cy). 

5. Pierwsze Zamówienie Jednostkowe Zamawiający złoży w terminie do 10 dni od dnia obowiązywania Umowy  

w ilości bonów ok. 3 730 sztuk o nominale 5,00 zł. 

6. Termin realizacji Zamówienia Jednostkowego: do 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę Zamówienia. 

8. Minimum logistyczne – brak. 

 
9. MIEJSCA DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PLANOWANĄ SZACUNKOWĄ ILOŚCIĄ: 

(Dostawa realizowana  będzie  na koszt Wykonawcy) 

 
 

1. Wydział Ochrony (KWB Bełchatów), ul Transportowa Rogowiec  - 60 704 szt. 

2. Wydział Ochrony (Elektrownia Bełchatów), ul. Energetyczna Rogowiec – 50 000 szt. 

3. Wydział Ochrony (Elektrownia Dolna Odra) Nowe Czarnowo k. Gryfina – 9 500 szt. 

4. Wydział Ochrony (Elektrociepłownia Pomorzany), ul. Szczawiowa Szczecin – 4 000 szt. 

5. Wydział Ochrony (Elektrociepłownia Szczecin), ul. Gdańska Szczecin – 3 005 szt. 

6. Wydział Ochrony (Elektrownia Opole), ul. Elektrowniana, Opole – 3 897 szt. 

7. Wydział Ochrony (KWB Turów), ul. Górników Turowa, Bogatynia – 30 175 szt. 

8. Wydział Ochrony (Elektrownia Turów), ul. Młodych Energetyków, Bogatynia – 29 227 szt. 

9. Wydział Ochrony (Elektrownia Rybnik), ul. Podmiejska, Rybnik – 4 064 szt. 

10. Wydział Ochrony (PGE Baltica), ul. Tulipanowa 7, Ustka- 580 szt. 

11.  Wydział Ochrony (PGE Warszawa), ul. Mysia, Warszawa – 4 074 szt. 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE W W/W MIEJSCACH DOSTAW (LOKALIZACJACH) ZA ODBIÓR PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA W TYM PODPISYWANIA PROTOKOŁÓW ODBIORU: (dane zostaną przedstawione Wykonawcy,  

z którym Zamawiający zawrze Umowę). 
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