
Zal'!-cznik nr 2 do Zaproszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta w post((powaniu 0 udzielenie zamowienia, do ktorego nie maj,!- zastosowania przepisy ustawy 
Prawo zamowien publicznych. 

Wybor instytucji finansowej zarz~dzaj~cej i prowadz~cej Pracownicze Plany Kapitalowe 
(PPK) dla jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo 

I. DANE WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres siedziby: 

Adres do korespondencji: 

Numer KRS ........................................... NIP ................................................... . 

Osoba upowamiona do kontaktu z Zamawiaj,!-cym: 

lmiy Nazwisko ............................................................................................................ .. 

nr tel. ............................................................ e-mail ................................................ .. . 

II. OFERUJEMY REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

A. DOSWIADCZENIE I EFEKTYWNOSC 

1. Struktura wlascicielskalakcjonariat 

2. Czy glowny akcjonariuszjest instytucj,!- nadzorowan'!- przez 
KNF? ....................................................................... ...... .......... . ...... . 

3. Rok rozpocz((cia dzialalnosci w sektorze funduszy inwestycyjnychlemerytalnych: 

4. Doswiadczenie w programach emerytalnych: 

1) OFE Tak* Nie* liczba lat ... ...... .... . 

2) lKEIIKZE - Tak* 

3) PPE Tak* 

Nie* 

Nie* 

Liczba programow .. . ..... . 

liczba lat .. .... ...... .. 

liczba lat ............. . 

Wartosc zarz,!-dzanych aktywow na 30.11.2020 r ....................... . 

4) PPK Tak* Nie* Liczba programow ... ......... .. . 



Wartosc zarz'1dzanych aktyw6w na 30.11.2020 r ...... ... ............. .. 

5) rnne Gakie) .............. .... ...... ..... ...... liczba lat .... .... ...... ..... .. 

*Niepotrzebne skreslic 

B. WARUNKI ZARZi\DZANIA SRODKAMI GROMADZONYMI W PPK 

1. Wynagrodzenie stale za zarz'1dzanie w nastypuj'1cej sredniej wysokosci: 

Okres Wysokosc wynagrodzenia stalego za zarz'ldzanie 

od do 
PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK 
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

2024 

2025 2029 

2030 2034 

2035 2039 

2040 2044 

2045 2049 

2050 2054 

2055 2059 

2060 

2. Wynagrodzenie zmienne (za osi'1gniyty wynik) w wysokosci: . ........ .... .... ............. .... . . 

3. Koszty na podstawie art. 50 ustawy z dnia 4 paidziemika 2018 r. 0 pracowniczych planach 
kapitalowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342 ze zm.) ............................................... .. .. . 

4. Oswiadczamy, ze stopy ZWfOtu funduszu inwestycyjnego najbardziej zblizonego do 
struktury zarz'ldzania PPK wynosz'l -

1) za okres 12 miesiycy ............................. . 

2) za okres 36 miesiycy ............................ .. 

3) za okres 60 miesiycy ............................. . 

4) za okres 120 miesiycy ............................. . 

5) za okres YTD ............................. . 

5. Pozostale oplaty Gesli wyst«puj'l, proszy podac ich wysokosc kwotow'l w zlotych polskich 
lub okreslic w % .......................... . .... . 

III. PONADTO OFERUJEMY (opisac pozostale warunki): 

1. Obsluga czlonk6w PPK: 
.............................. .......... .... ....... ...... ......... .... ....... ... ......... ... .......... .... .... 
.............................. .......... .... ....... ...... ......... .... ....... ... ......... ... ............. ... 

2. Obsluga podmiotu Zatrudniaj'1cego: 



3. Spos6b przeprowadzenia szkolen, konsultacji, akcji infonnacyjnej itp.: 

4. Integracja z systemem kadrowo-placowym Zamawiaj'lcego: 

5. Inne warunki 

IV. OSWIADCZAMY, ZE: 

1. Spelniamy wszystkie warunki udzialu w postypowaniu. 

2. Zapoznalismy siy z Zapytaniem ofertowym wraz z Zal'lcznikiem, akceptujemy je w calosci i 
nie wnosimy do niego zastrzezen. 

3. Uzyskalismy wszelkie niezbydne infonnacje do przygotowania i zlozenia oferty oraz 
wykonania zam6wienia w spos6b nalezyty. 

4. Posiadamy uprawnienia do wdrozenia i zawarcia umowy 0 zarz'ldzanie zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 4 paidziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1342). 

5. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jesli przepisy 
prawa nakladaj'l obowil}Zek ich posiadania. 

6. Znajdujemy siy w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniaj'lcej prawidlowe wykonanie 
przedmiotu zam6wienia. 

7. Dysponujemy odpowiednim potencjalem technicznym oraz zasobami ludzkimi 
umozliwiaj'lcymi realizacje przedmiotu zam6wienia. 

8. Posiadamy doswiadczenie i wiedze zapewniaj~ce realizacje przedmiotu zam6wienia 
z najwyzsZl} starannosci~. 

9. Przyjmujemy do wiadomosci, ze infonnacje zawarte w Fonnularzu ofertowym stanowi,! 
infonnacjy publiczn,! w rozumieniu ustawy 0 dostypie do infonnacji publicznej. 

10. Jestesmy zwil}Zani niniejsz,! ofert,! przez okres 90 dni od dnia uplywu tenninu skladania ofert. 

11. Wypelnilismy obowil}Zki infonnacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec os6b 
fizycznych, kt6rych dane osobowe udostypnilismy w niniejszym postypowaniu. 

12. Ponadto, 

Ja niZej podpisany(a) .............................................. reprezentuj~cy Wykonawc~, 
oswiadczam, ze jestemlnie jestem* powi~zany(a) osobowo lub kapitalowo 
z Zamawiaj~cym. 

*Niepotrzebne skreslic 



V. ZALl\CZONE DOKUMENTY: 

1. Wraz z ofert'! skladam nastypuj,!ce oswiadczenia i dokumenty: 

1) Projekt umowy 0 zarz,!dzanie PPK 

2) Projekt umowy 0 prowadzenie PPK 

3) ......... ... ........ .. ........ ... ......... ... . 

4) ........................... ...... ......... ... . 

5) ......... .. ............................... ... . 

Podpis osoby upowaZnionej 


