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Węgry, 19 listopada  2020 roku  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Na wprowadzenie i zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  

Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 

Adres zamawiającego: ul. Młyńska 9, Węgry  
 55-020 Żórawina 

NIP: 8961426299 
Telefon: 71 3165116 
Faks:  
e-mail: przetargi@wodociagizorawina.pl 

 
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27). 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zgodnie 
z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215) oraz 
aktami wykonawczymi do ww. ustawy. 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla 
pracowników i zleceniobiorców Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie.  
Liczba osób zobowiązanych do przystąpienia do PPK: 42 w tym: 
- 40 osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę 
- 2 osoby świadczące usługi w oparciu o umowę cywilno – prawną. 
 

2. Od Podmiotów zainteresowanych złożeniem ofert wymaga się:  
a. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi 

PPK, 
b. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub 

emerytalnymi – min.5 lat 
c. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze 

emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową 
d. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem 

emerytalnym lub subfunduszem, 
e. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na 

wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot, 
f. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników, 
g. Wskazanie rodzaju wsparcia oferowanego (portal do obsługi programu pracodawców i 

pracowników, wsparcie telefoniczne, mailowe, dedykowany opiekun programu) 
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h. Pod uwagę brana będzie również integracja Instytucji finansowej z systemem kadrowo – 
płacowym OPTIMA wykorzystywanym przez GZGK w Żórawinie. 

i. Oferent, który zostanie wybrany w konkursie zobowiązany jest do przeprowadzenia spotkania 
informacyjnego z pracownikami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 

 
III. TERMINY WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: 

1. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników i zakończenie fazy wdrożenia integracji z systemem 
Zamawiającego do 20 grudnia 2020 roku.  

2. Rozpoczęcie zarządzaniem PPK od dnia 01 stycznia 2020 roku.  
 
 

IV. ODRZUCENIE OFERTY: 
 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
2) została złożona po terminie składania ofert. 

 
V.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
1. Oferta może  być złożona w zamkniętych kopertach, odpowiednio opisana oraz przesłana za 

pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 
ul. Młyńska 9 Węgry, 55-020 Żórawina, (sekretariat) do dnia 04 grudnia 2020 roku  do godz. 9:00.  
 
Opis kopert  
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę 
Tel./Fax ........................................... 
Adres e-mail: .................................... 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
na zadanie pn.: 

Wprowadzenie i zarządzenie PPK 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED …............................... r., GODZ. 09:00  
 

2. Lub przesłana na adres przetargi@wodociagizorawina.pl, przy zastosowaniu komunikacji w formie 
elektronicznej każda ze stron bez zbędnej zwłoki potwierdzi fakt otrzymania korespondencji.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 
1. Wypełniony formularz ofertowy,  
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 
3. Dokumenty potwierdzające fakty i zdarzenia określone w pkt. II ppkt. 2 
4. Wzór umowy.  
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VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania. 
4. Oferta powinna być: 

1) opatrzona pieczątką firmową, 
2) posiadać datę sporządzenia, 
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,   
4) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji 

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji 
firmy oferenta,  

5) zawierać wymagane załączniki. 
 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA CENY: 
 

1. Zamawiający dokona porównania i oceny warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, 
efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami 
inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. 

2. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.  
3. Cena podana w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy. 
4. Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie z 

wybranym oferentem lub oferentami przystąpi do negocjowania warunków celem podpisania umowy. 
GZGK nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji, jak również do podpisania umowy z 
żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenia 
względem GZGK w sytuacji, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.  
 

 
IX. DODATKOWE INFORMACJE: 

 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 

podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w trakcie jej realizacji. 
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: 

a) Marta Bagińska 
b) 

 
X. ZAŁĄCZNIKI: 

 
1. Formularz ofertowy. 

 
 

 
………………………………….. 

(podpis Zamawiającego) 
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