
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A 

ORQ~71hd32(Ja1)l

NIP 5671790440 

Baboszewo 31 grudnia 2020r. 

Zaproszenie do zlozenia oferty przez instytucj~ finansow~ 

na zarz~dzanie i prowadzenie Pracowniczych Planow Kapitalowych 
w jednostkach organizacyjnych Gminy Baboszewo 

I. Zamawiaj<}cy 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A 

09-13 0 Baboszewo 

NIP 567-179-04-40 

II. Przedmiot zamowienia 

1. Przedmiotem zam6wienia jest wyb6r instytucji finansowej zarz,!dzaj,!cej i prowadz'!cej 
Pracownicze Plany Kapitalowe (PPK) dla jednostek organizacyjnych Zamawiaj,!cego 
zgodnie z warunkami zawartymi w niniej szym Zapytaniu oraz zgodnie z U staw,! z dnia 
4 paidziernika 2018 r. ° pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342 
ze zm.).Wyboru instytucji finansowej dlajednostek Gminy Baboszewo, zgodnie z art. 4a 
Ustawy, dokonuje W6jt Gminy Baboszewo. 

2. Instytucja finansowa zostanie wybrana dla: 

1) Urz((du Gminy Baboszewo; 

2) Gminnego Osrodek Pomocy Spolecznej oraz dzialaj,!cy w jego strukturach Klub 
Senior+; 

3) Zakladu Wodoci,!g6w i Kanalizacji w Baboszewie; 

4) Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie; 

5) Przedszkola w Baboszewie; 

6) Szkoly Podstawowej w Baboszewie; 

7) Szkoly Podstawowej w Mystkowie; 

8) Szkoly Podstawowej w Polesiu; 

9) Szkoly Podstawowej w Sarbiewie. 

3. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo zostanie wybrana jedna 
instytucja finansowa. 

4. Jednostki organizacyjne Gminy Baboszewo, ° kt6rych mowa w ust. 2, podpisz,! umowy 
° zarz,!dzanie, a nast((pnie ° prowadzenie PPK. 



III. Tryb udzielenia zamowienia/podstawa prawna 

1. U stawa z dnia 4 paidziernika 2018r. 0 pracowniczych planach kapitalowych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), zwana dalej "Ustaw~". 

2. Do postypowania prowadzonego w trybie zaproszenia do zlozenia oferty nie maj!f 
zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zarnowieii 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zrn.) zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy. 

3. Niniejsze postypowanie 0 udzielenie zarnowienia jest prowadzone z zachowaniem zasad 
uczciwej konkurencji, jawnosci i przejrzystosci. 

IV. Wykonawcy, do ktorych zostanie skierowane zapytanie 

1. Wybrane instytucje finansowe zgodnie z Ustaw~ z dnia 4 paidziernika 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitalowych. 

2. Wybor instytucji finansowych, do ktorej zostanie wyslane zaproszenie do zlozenia oferty 
na zarz!fdzanie PPK zostanie dokonany na podstawie analizy danych zawartych min. na 
stronie,vww.mojeppk.pl. 

V. Opis przedmiotu zamowienia/Wymagania i zasady wvboru instytucii finansowej, 
z ktor'l zostanie podpisana umowa 0 zarz'ldzanie Pracowniczymi Plan ami 
Kapitalowymi. a nastftpnie umowa 0 prowadzenie PPK 

1. Na potrzeby wyborn i wdrozenia PPK w jednostkach Gminy Baboszewo zostal 
powolany Zespol ds. wdrozenia PPK oraz Koordynatorzy wdrozenia w jednostkach, do 
ktorych zadaii nalezy w szczegolnosci: 

1) wyslanie zaproszeii do zlozenia oferty do wybranych instytucji finansowych, 

2) ocena ofert zlozonych przez instytucje finansowe, w tyrn negocjowanie warunkow 
z wybranyrni instytucjarni finansowymi, 

3) wskazanie oferty instytucji finansowej, z ktor~ zostan~ zawarte urnowy 
o zarz~dzanie PPK. 

2. Podmiot zatrudniaj!fcy nie planuje zwiykszenia procentu wplaty podstawowej 
finansowanej przez pracodawcy. 

3. Instytucja finansowa, z ktor!f zostanie zawarta umowa 0 zarz!fdzanie PPK dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Baboszewo zobowi~ana bydzie, w szczegolnosci, do: 

1) zapewnienia kompleksowego wsparcia formalno-prawnego w procesie wdrozenia 
PPK u Zarnawiaj~cego m.in.: 

a) przygotowanie pelnej dokumentacji i wzorow dokumentow dotycz~cych PPK 
w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej), 

b) wsparcie prawne przy rozwi~ywaniu problemow interpretacyjnych, 

c) opracowanie w porozumieniu z Zarnawiaj!fcyrn procedury wdrozenia PPK oraz 
zasad funkcjonowania; 

2) wyznaczenia stalego koordynatoralopiekuna wdrozenia PPK, ktory bydzie scisle 
wspolpracowal z Zespolem ds wdrozenia oraz Koordynatorarni w jednostkach; 

3) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiaj~cym, w szczegolnosci: 



a) harmonogramu wdrozenia PPK, 

b) materia16w informacyjnych dla czlonk6w PPK, 

c) harmonogramu szkolen, spotkan, konsultacji itp.; 

4) przeprowadzenie akcji informacyjnej wsr6d pracownik6w jednostek Gminy 
Baboszewo, szkolen, spotkan, konsultacji itp. r6wniez z wykorzystaniem 
komunikacji na odleglosc, udost~pnienie infolinii, platformy intemetowej dla 
pracownik6w; 

5) pomocy Zamawiaj'lcemu w przygotowaniu i wlasciwym odprowadzeniu skladek na 
PPK, w szczeg61nosci: 

a) udost~pnienie platformy intemetowej i infolinii do biez'lcej obslugi 
Zamawiaj'lcego, a takze wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie 
obslugi i korzystania z tych narzydzi, 

b) niezbydne wsparcle przy dostosowaniu programu kadrowo-placowego 
posiadanego przez Zamawiaj'lcego (system Kadrowo-Placowym autorstwa 
INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j.); 

6) biez'lcej pomoc w procesie wdrozenia PPK; 

7) innych dzialan zaproponowanych przez Wykonawc~ w formularzu ofertowym. 

4. Wykonawca nie bydzie pobieral zadnych innych oplat, opr6cz wynagrodzenia za 
zarz~dzanie, prowadzenie i wynagrodzenia za osi'lgniyty wynik od Zamawiaj~cego. 

5. Struktura wiekowa os6b zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Baboszewo stano wi zal'lcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

VI. Opis warunk6w udzialu w post"powaniu 

1. 0 udzielenie zam6wienia mog'l ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniaj~ nastypuj~ce 
warunki udzialu w postypowaniu: 
1) spelniaj'l warunki okreslone w ustawie 0 PPK; 
2) posiadaj~ uprawnienia do wykonana okreslonych prac lub czynnosci, jezeli przepisy 

nakladaj~ taki obowi~ek; 
3) dysponuj'l niezbydn'l wiedz'l i doswiadczeniem (min. 5 lat w zar~dzaniu 

funduszami inwestycyjnymi, emerytalnymi i tzw. funduszami zdefiniowanej daty) , 
a takze potencjalem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonania oferowanych 
uslug; 

4) znajduj~ siy w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniaj'lcej realizacj~ 
przedmiotu zam6wienia; 

5) nie wszczyto wobec nich post~powania 0 ogloszenie upadlosci/likwidacji oraz nie 
zostala ogloszona wobec nich upadlosc/likwidacja. 

2. Weryfikacja spelnienia warunk6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1 odb~dzie siy na podstawie 
informacji podanych przez Wykonawc~ w formularzu ofertowym, stanowi'lcym 
za1'lcznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz za1'lcznik6w. 



VII. Spos6b sporzadzenia ofertv 

1. Oferty nalezy zlozy6 na fonnularzu ofertowym, kt6ry stanowi zal,!cznik Nr 2 do . . . . 
mnle] szego zaproszema. 

2. Oferta powinna zawierac ponadto: 

1) dokumenty potwierdzaj,!ce, ze Wykonawca posiada WPlS do ewidencji PPK 
prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, 

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestrn wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiycy przed 
uplywem terminu skladania ofert (w przypadku skladania ofert wsp6lnych ww. odpis 
sklada kazdy z Wykonawc6w we wlasnym imieniu). Wykonawca zal'!czy do oferty 
lub wykaZe w fonnularzu oferty strony intemetow,!, na kt6rej S,! dostypne, 

3) warunki zarz,!dzania pracowniczymi planami kapitalowymi, 
4) wz6r umowy 0 zarz,!dzanie PPK, 

5) wz6r umowy 0 prowadzenie PPK 

6) w miary mozliwosci linki do wersji demonstracyjnych aplikacji dedykowanych dla 
Pracodawc6w i czlonk6w PPK. 

3. Oferta powinna zawierac wyliczenie wszystkich koszt6w zarz,!dzania PPK oraz 
koszt6w zwi,!zanych z wdrozeniem PPK w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Baboszewo. 

4. Oferty zlozone po tenninie nie byd,! brane pod uwagy. 

VIII. Spos6b porozumiewania si£ z Zamawiajacym 
1. Wszelkie pytania i wnioski dotycz'!ce niniejszego postypowania nalezy kierowa6 do 

Zamawiaj,!cego drog,! elektroniczn,! na adres: urzad@gminababoszewo.pl 

2. Osoby upowazniona do kontaktu to: 

1) Marta Dygan Kierownik Referatu Organizacyjnego, e-mail: 
dygan@gminababoszewo.pl, tel. 236611091 wew.24. 

2) Katarzyna Kociyda Inspektor w Referacie Organizacyjnym, e-mail: 
place@gminababoszewo. pl, tel. 236611091 wew. 13. 

IX. Termin realizac ii zam6wienia i zwi,!zania oferta 

1. Umowa 0 zarz,!dzanie PPK zostanie podpisana przez jednostki organizacyjne Gminy 
Baboszewo niezwlocznie po dokonaniu wyborn najkorzystniejszej oferty jednak nie 
p6iniej niz w tenninie przewidzianym przepisami prawa tj. 26 marca 2021 roku, 
z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany przepis6w prawa, tennin moze zosta6 
zmlemony. 

2. Umowa 0 prowadzenie PPK zostanie podpisana najp6iniej w tenninach przewidzianych 
ustawowo tj. do 10 kwietnia 2021 roku, z zastrzezeniem, ze w przypadku ustawowej 
zmiany tenninu, data zawarcia umowy 0 prowadzenie PPK moze zosta6 zmieniona. 

3. Umowa 0 zarz,!dzanie PPK zostanie zawarta na okres min. 24 miesiycy z mozliwosci,! 
przedluzenia maksymalnie do 48 miesiycy. 

4. Oferent pozostaje zwi¥any zlozon,! przez siebie ofert,! przez 90 dni od tenninu 
skladania ofert. 

5. Wykonawca bydzie zobowi¥any do realizacji zadan wynikaj,!cych z mme]szego 
zapytania niezwlocznie po podpisaniu umowy 0 zarz,!dzanie. 



X. Miejsce oraz term in skladania oferty 

1. Ofertcr nalezy zlozye w terminie do 12 stycznia 2021 r. do godz. 9:00 - decyduje data 
wplywu. 

2. Ofertcr nalezy zlozye wylej,cznie w wersji e1ektronicznej, w formacie pdf na adres: 
urzad{@,gminababoszewo.pl, w tytule wiadomosci nalezy wpisae "Oferta PPK". 

3. Oferty otrzymane po terminie zostan,! pozostawione bez rozpatrzenia. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca zobowi'JeZany jest przygotowae ofertcr zgodnie z wymaganiami okreslonymi 
w zapytaniu. 

2. Trese oferty musi odpowiadae tresci niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca moze zlozye tylko jedna ofertcr. 

4. Ofertcr nalezy przygotowae w jcrzyku polskim. 

5. Wszelkie poprawki w tekscie oferty musz'! bye nanleSlOne w czytelny spos6b 
i parafowane przez upowaznion'!( e) osobcr(y). 

6. Oferta powinna bye podpisana przez osoby upowaznione do jej podpisania zgodnie 
z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do wlasciwych rejestr6w/ewidencji lub 
przez pelnomocnikalpelnomocnik6w zgodnie z zakresem zalej,czonego pisemnego 
pelnomocnictwa. Jesli upowaznienie nie wynika z og61nie dost~pnych danych 
rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) w6wczas nalezy zal'!czye dokument poswiadczajej,cy 
umocowanie danej osoby do os6b do podpisania oferty. 

7. Zamawiaj,!cy wymaga, aby oferta zawierala, co najmniej: 

1) formularz ofertowy - zal. Nr 2 do Zapytania; 

2) pelnomocnictwo, (jesli dotyczy); 

3) wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty musi bye podana w zlotych polskich z dokladnosci,! do dw6ch miejsc po 
przecinku i obejmowae wykonanie przedmiotu zam6wienia okreslonego w pkt III 
niniej szego zam6wienia. 

2. Cena przedstawiona w ofercie zam6wienia powinna obejmowae wszystkie skladniki 
i koszty zwi,!zane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz warunkami stawianymi 
przez Zamawiaj,!cego. 

3. Cena moze bye tylko jedna, nie dopuszcza sit( wariantowosci cen. 

XIII. Kryteria wyboru oferty 

1. Wyb6r instytucji finansowej, z kt6r'! zostanie zawarta umowa 0 zarz'!dzanie PPK, 
zostanie dokonany maj,!c na uwadze najlepiej rozumiany interes os6b zatrudnionych 
oraz w szczeg61nosci na podstawie: 

1) oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunk6w zarz,!dzania srodkami 
gromadzonymi w PPK, 

2) efektywnosci w zarzej,dzaniu aktywami, 

3) posiadanego doswiadczenia w zarz,!dzaniu funduszami inwestycyjnymi lub 
emerytalnymi. 

2. W czasie procesu wyborn mog,! bye brane pod uwag~ r6wniez nastypuj,!ce kryteria: 

1) obsluga czlonk6w PPK w szczeg61nosci: 



a) dostyp do konsultacji z przedstawicielami instytucji finansowej dla wszystkich 
os6b zatrudnionych w jednostkach Gminy Baboszewo - konsultacje 
telefoniczne, e-mail itp., 

b) dostyp do indywidualnego konta czlonka PPK za posrednictwem bezpiecznych 
kana16w elektronicznych, 

2) obsluga podmiotu zatrudniaj~cego 

a) dedykowane oprogramowanie/aplikacja do zar~dzania danymi czlonk6w PPK 
oraz przekazywanymi srodkami w ramach PPK - w tym integracja 
z oprogramowaniem Kadrowo-Placowym autorstwa INFO-SYSTEM Roman 
i Tadeusz Groszek sp.j. - latwosc, intuicyjnosc obslugi, minimalizacja procedur 
niezbydnych do obslugi procesu naliczenia i odprowadzenia skladek, itp. 

b) dostyp do konsultacji z przedstawicielami instytucji finansowej przeznaczonej 
dla Pracodawcy w szczeg61nosci - telefoniczne, e-mail, pomoc zdalna, 
a w pierwszych miesi~cach wdrozenia r6wniez osobista w miary potrzeb 
Zamawiaj~cego, 

c) pomoc w przeprowadzeniu procesu wdrozenia - w szczeg61nosci -
przygotowanie materia16w informacyjnych, przeprowadzenie szkolen 
i konsultacji w porozumieniu z Zamawiaj~cym, 

3) zapisy projektu umowy 0 zarz~dzanie i prowadzenie PPK, Zamawiaj~cy zastrzega 
mozliwosc negocjacji zapis6w projektu umowy w zalcresie przewidzianym 
przeplsaml prawa, 

4) spos6b przeprowadzenia szkolen, konsultacji, akcji informacyjnych itp. w tym 
r6wniez w spos6b zdalny. 

3. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do wyjasnienia tresci zlozonych ofert. 
4. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami. 
5. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do niedokonania wyborn zadnej ze zlozonych ofert 

bez uzasadnienia i podania przyczyn. Zamawiaj~cy nie ponosi wobec Wykonawcy 
2':adnej odpowiedzialnosci z tego tytulu, a Wykonawca zrzeka siy dochodzenia w tym 
zalcresie wszelkich roszczen od Zamawiaj~cego. 

6. Zamawiaj~cy jest uprawniony do swobodnego wyborn najkorzystniejszej oferty, kt6ra 
jest zgodna z wymaganiami Zamawiaj~cego oraz jest zgodna z interesem 
Zamawiaj~cego. 

7. W razie zaistnienia okolicznosci powoduj~cych, ze zawarcie umowy lub jej wykonanie 
nie bydzie lezec w interesie Zamawiaj~cego, Zamawiaj~cy ma prawo do odst~ienia od 
zawarCIa umowy. 

XIV. 

1. 
Informacje 0 wykluczeniu 

Z udzialu w postypowaniu wyl~czone s~ osoby, kt6re powi~ane s~ z Zamawiaj~cym 
osobowo lub kapitalowo. Przez powi~ie kapitalowe lub osobowe rozumie sit( 
wzajemne powi~ia miydzy Zamawiaj~cym lub osobami upowazmonymi do 
zaci~gania zobowi~an w imieniu Zamawiaj~cego lub osobami wykonuj~cymi 
w imieniu Zamawiaj~cego czynnosci zwi~ane z przygotowaniami przeprowadzenia 
procedury wyborn wykonawcy, a Wykonawq. 

2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowi~ani s~ zlozyc 
oswiadczenie zawarte w formularzu ofertowym. 

3. Wykonawcy, kt6rzy nie wypelni~ oswiadczenia 0 braku podstaw do wykluczenia, 
zostan~ odrzuceni z przyczyn formalnych. 



j. ' , 
xv. 

1. 

XVI. 

1. 

Informac ja 0 odrzuceniu ofertv 

W niniejszym postypowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, ktory : 
1) zloZy oferty niezgodn'l z tresci'l niniejszego zapytania, 
2) nie spelnia warunkow udzialu w postypowaniu, 

3) zlotyl ofertcr po terminie skladania ofert. 

Ochrona Danych Osobowych 

Administratorem PaniIPana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzib'l: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomoc'l poczty tradycyjnej na 
adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog'l e-mailow'l pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moma sil( 
skontaktowac pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe S'l przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ),e) 
Rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwi¥anym z wyborem instytucji 
fmansowej, z ktor'l zostanie zawarta umowa 0 zarz'ldzanie i prowadzenie 
PracO"wniczych Planow Kapitalowych. 

5. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do pallstwa trzeciego lub organizacji 
miydzynarodowej. 

7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepisow prawa. 

8. Dane osobowe byd'l przetwarzane przez Administratora przez okres niezbydny do 
realizacji celu wskazanego w pkt 4 lecz nie krocej niz okres wskazany w przepisach 
o archiwizacji i Pracowniczych Planach Kapita1owych. 

9. Osoba, ktorej dane dotycz'l rna prawo do z'ldania od administratora dostypu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargy na dzialania Administratora moma wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

XVII. Udzielenie zam6wienia i dodatkowe informac je 

1. W przypadku, gdy tresc oferty oraz zlozonych przez Wykonawcy dokumentow jest 
niepelna, lub zwiera niescis10sci w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, 
Zamawiaj'lcy moze w uzasadnionych przypadkach, zwrocic siy do Wykonawcy 
o uzupelnienie brakow lub udzielenie wyjasnieit, w wyznaczonym terminie 



2. Zamawiaj~cy zastrzega mozliwosc uniewa.znienia postypowania bez podania przyczyny. 

3. Zamawiaj~cy udziela zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejsz~ po dokonaniu oceny ofert . 

4. Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsz~ bydzie 
poinformowany 0 wyborze jego oferty. 

5. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa. 
6. Zamawiaj~cy nie udziela informacji 0 wyborze oferty podmiotom, kt6rych oferta nie 

zostala wybrana. 

W~JT 

mgr in1. Bogdon ~~az Pietruazewan 

Zal~czniki: 

1. Struktura zatrudnienia. 
2. F ormularz ofertowy 


