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 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
  

 
OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:  
„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla 

Uniwersytetu Wrocławskiego”  
 

I. DANE WYKONAWCY:  
 
Nazwa Wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………  

 
 
Adres lub siedziba  
 
………………………………………………………………………………………………  

 

Numer KRS (jeśli dotyczy):   

Numer NIP:    

Numer REGON:  

 
Osoba upoważniona do kontaktu z 
Zamawiającym: 

 
1)   Imię i nazwisko: ………………………….. 
 
2)   tel.: …………………………………………  
 
3)   adres e-mail: ………………………………  

 

II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:  

 

1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. w wysokości .................................................(%) 

 
2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. w wysokości:................................(%) 

 
3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. w wysokości ................................(%) 

 
4) Przygotowanie i opublikowanie raportów uwzględniających potencjalne długoterminowe skutki decyzji 

inwestycyjnych dla czynników środowiskowych (environmental factors) do dnia 31.12.2020 r. na następujących 
publicznych portalach internetowych………………………………………………………………………………………… 
w wersji statycznej i podpisanej przez uprawnione do reprezentacji osoby następujących raportów:……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Przygotowanie i opublikowanie raportów uwzględniających potencjalne długoterminowe skutki decyzji 
inwestycyjnych dla czynników społecznych (social factors) do dnia 31.12.2020 r. na następujących 

      publicznych portalach internetowych………………………………………………………………………………………... 
       w wersji statystycznej i podpisanej przez uprawnione do reprezentacji osoby następujących raportów:…………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
6) Przygotowanie i opublikowanie raportów uwzględniających potencjalne długoterminowe skutki decyzji 

inwestycyjnych dla czynników związanych z zarządzaniem (governance factors) do dnia 31.12.2020 r. na 

następujących publicznych portalach internetowych …………………………………………………………………….. 

w wersji statystycznej i podpisanej przez uprawnione do reprezentacji osoby następujących raportów:…............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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III. POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU  
  
Tabela – kryteria oceny eksperckiej:  
  

L.p. Kryterium  Wartość/Liczba 

1. Liczba placówek dostępnych na terenie 
powiatu wrocławskiego, gdzie będzie stale 
dyżurował dedykowany konsultant ds. PPK, na 
dzień 31.12.2020 r. 

 

2. Liczba podpisanych umów o prowadzenie 
PPK na dzień 31.12.2020 r. 

  

3. Posiadanie doświadczenia w programach 
emerytalnych (stan na dzień 31.12.2020r.)  
W przypadku zaznaczenia TAK informuję, że 
doświadczenie w miesiącach wynosi*: 

TAK / NIE  

 

4. Długość okresu wypowiedzenia umowy o 
zarządzanie PPK (okres w miesiącach) 

 

5. Wartość w PLN zarządzanych aktywów w 
ramach PPK na dzień 31.12.2020 r. 

 

*Uwagi: 
Na potrzeby niniejszego postępowania należy podać łączny okres prowadzenia działalności w zakresie poszczególnych programów 
emerytalnych tzn. sumować okresy prowadzenia poszczególnych programów emerytalnych nawet jeśli prowadzone były równolegle 
(np. IKE w okresie 01.01.2007r do 31.01.2007r i PPE w okresie od 01.01.2007r. do 31.01.2007r. w takim przypadku w w/w formularzu 
należy podać 2 miesiące (1 miesiąc IKE + 1 miesiąc PPE).W przypadku niepełnego miesiąca w każdym przypadku należy zaokrąglić 
wyliczenie do pełnego miesiąca w górę. 

 
OŚWIADCZAMY, ŻE:  
  

1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy 
do niego zastrzeżeń;  

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia 
w sposób należyty;  

3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).;  

4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności posiadamy aktualny wpis do ewidencji PPK 
prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. 

5) posiadamy doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie następujących programów 
emerytalnych: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

6) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

7) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą 
starannością,  

8) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;  
9) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

……………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………  

10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  

 
  

 
  
   
  
  
  
  


