Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
z dnia 23.12.2020r.

FORMULARZ OFERTOWY
na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”) dla Zespołu Żłobków
Miejskich w Słupsku , zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu oraz na zasadach określonych
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz
2215 ze zm.).
I. DANE OFERENTA
1. Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
2. Adres lub siedziba :
………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………
3. Numer KRS (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………………..
4. Numer NIP (jeśli dotyczy):
………………………………………………………………………………. …..................................
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:
Imię i nazwisko:…………………………., tel. …………………, e-mail:…………………………….
II. OFEROWANE WARTOŚCI KLUCZOWYCH KRYTERIÓW WYBORU
1. Wynagrodzenie za zarządzenie PPK.

Wyszczególnienie

Procent wartości aktywów netto funduszu w
skali ostatniego roku

Wynagrodzenie za zarządzenie PPK (art. 49
ust.1 ustawy o PPK)
Wynagrodzenie za zarządzenie PPK (art. 49
ust.3 ustawy o PPK)

2. Efektywność w zarządzaniu aktywami.
KRYTERIUM
Liczba podpisanych umów na prowadzenie PPK
na dzień 30.09.2020r.
Liczba placówek dostępnych na terenie miasta
Słupsk na dzień 30.09.2020r.
Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień
30.09.2020r.

ILOŚĆ/WARTOŚĆ

Wartość zarządzania aktywów netto w PLN na
dzień 30.09.2020r.

4. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi
OFE □ TAK □ NIE
jeśli TAK to: ile lat?……………………………..
IKE/ IKZE □ TAK □ NIE
jeśli TAK to: ile lat?…………………
PPE □ TAK □ NIE
jeśli TAK to: ile lat?……………………
PPK □ TAK □ NIE
jeśli TAK to ile lat?…………………….
III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT
a) Opłata z tytułu zmiany funduszy ponad ustawowy limit…… ……………………………
b) Opłata z tytułu wypłaty ……………………………………………………………...........
c) Opłata z tytułu zwrotu ……………………………………………………………….........
d) Opłata z tytułu zleceń i dyspozycji uczestnika…………………………………………….
e) Opłaty związane z rezygnacją uczestnika z oszczędzania w PPK…………………………
f) inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK
(osobne pozycje dla każdej umów……………………………………………………)
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania
a) Czy opłaty za zarządzanie są wpisane do statutu funduszu? …………………………….
b) Czy instytucja finansowa przewiduje nie pobieranie opłat za zarządzanie w początkowym okresie
działania PPK? Jeśli tak, to do kiedy?....................................................................... ….......
c) Czy instytucja finansowa przewiduje nie pobieranie opłat za osiągnięty wynik w początkowym
okresie działania PPK? Jeśli tak, to do kiedy?..........................................................................
IIV. DODATKOWE KORZYŚCI PROPONOWANE UCZESTNIKOM
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………

V. DODATKOWE WSPARCIE
Dodatkowe formy wsparcia, inne niż wymienione w dziale III pkt. 1 Zapytania ofertowego:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
VI. ZAŁĄCZNIKI
Wykaz załączonych dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym w pozycji III oraz V:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………………..
7. ………………………………………………………………………………………………..
8. ………………………………………………………………………………………………..
VII. PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA
…………………………………... ………………………………….
(miejscowość i data) (Podpis Oferenta/ Pełnomocnik

Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego
z dnia 23.12.2020r.

OŚWIADCZENIE
O spełnieniu warunków w postępowaniu na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej
i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”
1. Posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK ,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2018 poz. 2215 z późn.zm.).
2. Posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
3. Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.

…………………………………..
(miejscowość, data)

…................................................
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego
z dnia 23.12.2020r.
OŚWIADCZENIE
O braku powiązań kapitałowych lub osobowych na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i
prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

Oświadczam, że jestem/nie* jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

………………………………..
(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić

..........................
(podpis osoby uprawnionej)

