ZŻM.26.18.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
z dnia 23.12.2020r.
I.Zamawiający:

Odbiorca:
Zespół Żłobków Miejskich
w Słupsku
ul. Gen. Andersa 4,
76-200 Słupsk
NIP: 8393168952
REGON: 221580377
Nabywca:
MIASTO SŁUPSK
pl. Zwycięstwa
76-200 Słupsk
NIP: 8391005507
II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 roku, poz.1843), zgodnie z art. 4 ust. 8 powołanej ustawy.
Kod CPV: 66131100 – 8 – usługi inwestycji w fundusze emerytalno – rentowe.
III. Przedmiot zamówienia:
III.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, zgodnie
z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 1843
z późn.zm.).
III.2. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:
a) będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK zgodnie z ustawą
o PPK,
b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
c) nie będzie pobierała żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie
i opłat za osiągnięty wynik finansowy,
d) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie informacyjne oraz dostarczy
bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników
w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

e) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie
obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po
podpisaniu umowy o prowadzeni PPK,
f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie w zakresie informatycznej
obsługi PPK prowadzonej przez pracodawcę w terminie ustalonym z Zamawiającym,
g) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
h) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej
i elektronicznej,
i) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo – płacowego posiadanego
przez Zamawiającego,
j) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do
PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
k) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.
III.3. Informacje o Zamawiającym.
Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK na dzień 1 grudnia 2020
r. zatrudnia 84 Pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Daty urodzenia
I
II
III
IV
V
VI
VII

1967 i wcześniej
1968-1972
1973-1977
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-2000
Razem

Ilość
pracowników
18
7
10
16
14
10
7
84

III.4. Termin wykonania zamówienia:
a.i.1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 31.12.2020 r., obowiązującej
od 01.01.2021 roku.
2)
zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.04.2021 r.,
3)
umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
D.a) spełniają warunki określone w Ustawie o PPK,
D.b) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
taki obowiązek, dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym
i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług. Warunek zostanie spełniony jeżeli
Instytucja Finansowa wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski
Fundusz Rozwoju. Podstawa spełnienia warunku będzie dołączony do Formularza ofertowego
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego wpis
do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

D.c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych
usług.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez instytucje finansowa dokumentów jest
niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu , Zamawiający
może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do instytucji finansowej o uzupełnienie braków
lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia instytucji finansowej, której oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert.
5. Instytucja finansowa, której oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowana
o terminie podpisania umowy.
6. Umowy zostaną podpisane z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszy, zapytaniu
ofertowym oraz na podstawie deklaracji instytucji finansowej zawartych w złożonym Formularzu
Ofertowym.
7. W przypadku, gdy instytucja finansowa odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisania umowy z kolejna instytucja finansowa, która w postępowaniu uzyskała kolejna
najwyższą liczbę punktów.
V. Osoby upoważnione do kontaktu:
Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami drogą
elektroniczną lub telefoniczną są:
a) Agata Michalak
Adres poczty elektronicznej : zlobki.slupsk@wp.pl
Nr tel. 59 842-67-49
VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
VI.1. Wysokość opłat za zarządzanie – (C) waga 60 %.
VI.2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w określonym przedziale
czasowym) – (W) waga 30 %
VI.3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami
emerytalnymi – ( D) waga 10 % ( największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 10%,
każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza o wagę 1%).
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie
wzoru:


cena za zarządzanie PPK (rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art.
49 ust. 1 ustawy o PPK — procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego,
funduszu emerytalnego lub sub funduszu w skali roku)
gdzie:
C - wartość punktowa kryterium,
C min - najniższa cena ze złożonych ofert,
Co - cena ocenianej oferty



efektywność w zarządzaniu aktywami ( (rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik
zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK — procent wartości aktywów netto funduszu
inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub sub funduszu w skali roku)

gdzie:
W - wartość punktowa kryterium,
W min - najniższa opłata za wynik ze złożonych ofert,
Wo — opłata za wynik ocenianej oferty



L.p.

posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami
emerytalnymi (D) — 10 pkt

KRYTERIUM

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

2

3

1.

Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień

0 lub 1

30.09.2020 r.
2.

Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Słupsk na
dzień 30.09.2020 r.

0 lub 1

3.

Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień

0 lub 1

30.09.2020 r.
4.

Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień

0 lub 1

30.09.2020 r.
5.

Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami
inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi

0 lub 5

- liczba porządkowa. od lp. 1 do 4— I pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości,
- liczba porządkowa w lp. 5 – największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 10%,
każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza o wagę 1%
Ostateczna ocena punktowa (K) C+W+D
VII. Termin, miejsce i forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej (zamknięta koperta z dopiskiem „Wybór instytucji
finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK), na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, do dnia29.12.2020 r. do godz. 12:00 w Zespole Żłobków Miejskich
w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4 lub w formie elektronicznej na adres e-mail zlobki.slupsk@wp.pl,
w terminie do dnia 29.12.2020r. do godz. 12:00.
W przypadku ofert elektronicznych podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami
należy zeskanować i wysłać na podany wyżej adres e-mail. Temat maila Wybór instytucji finansowej
zarządzającej i prowadzącej PPK

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Oferta powinna być ważna przez okres 90 dni od upływu terminu składania.

VIII. Informacja o dokumentach, jakie instytucja finansowa musi załączyć do oferty:
Do oferty należy dołączyć:
VIII.1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
VIII.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik Nr 2.
VIII.3. Oświadczenie Instytucji Finansowej o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
stanowiący załącznik Nr 3.
VIII.4. Projekt umowy o zarządzenie PPK.
VIII.5. Projekt umowy o prowadzenie PPK.
IX Informacja dotycząca RODO
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a.i.1.
administratorem Państwa danych osobowych jest Zespól Żłobków Miejskich, 76-200
Słupsk, reprezentowana przez Agatę Michalak – dyrektora
a.i.2.
Inspektor Ochrony Danych Michał Kordylas
a.i.3.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wybór instytucji
finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu
Żłobków Miejskich w Słupsku,
a.i.4.
dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
a.i.5.
podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niewykazanie uniemożliwi wzięcie
udziału w postępowaniu,
a.i.6.
posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

................................................................................
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć
imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy/

