
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

z dnia 09.02.2021 r. 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół nr 49  w Warszawie  

Ul. Tołstoja 2 

01-910 Warszawa 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta w postępowaniu na „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Zespole Szkół nr 49  

w Warszawie”. 

I. DANE INSTYTUCJI FINANSOWEJ 

Nazwa Instytucji Finansowej: 

 ...………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Siedziba   …………………………………………………………………… 

Adres:     ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Numer KRS (jeśli dotyczy):  ………………………………………………………………….. 

Numer NIP (jeśli dotyczy):  …………………………………………………………………. 

Regon:     ……………………………………………………………..….. 

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: 

Imię i nazwisko:   ………………………………………………………………….. 

Stanowisko:    ………………………………………..……………………….. 

Tel.:     ………………………………………………………………….. 

adres e-mail:    ………………………………………………………………….. 



III. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2021 r. składamy niniejszą ofertę: 
 

1. Tabela I – ceny 
 

Wyszczególnienie Procent wartości 
aktywów netto 

funduszu w skali 
roku 

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

 

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik (art. 49 ust. 3 ustawy o 
PPK) 

 

 
2. Tabela II – kryteria oceny eksperckiej 

 
L.p. Kryterium Ilość / wartość 
1 Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na 

dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

2 Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31 
grudnia 2020 r. 

 

3 Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 
31 grudnia 2020 r. 

 

4 Liczba placówek dostępnych na terenie Warszawy i 
okolic, w których można dokonywać czynności 
związanych z PPK na dzień 31 grudnia 2020 r.  

 

 
3. Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie (proszę zaznaczyć 

„X” w przypadku posiadania doświadczenia): 
 

OFE IKE IKZE PPE PPO 
     

 

4. Dostarczenie narzędzia informatycznego dla pracowników (aplikacja) 
umożliwiającego kontrolę  własnego konta (proszę wpisać znak „X” w odpowiednią 
kolumnę tabeli) 

TAK NIE 
  

 

5. Zapewnienie portalu lub narzędzia do obsługi programu dla pracodawców (proszę 
wpisać znak „X” w odpowiednią kolumnę tabeli) 

TAK NIE 
  

 
Proszę opisać omawiane narzędzie:  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

6. Dedykowany Opiekun Klienta (proszę wpisać znak „X” w odpowiednią kolumnę 
tabeli) 

TAK NIE 
  

 
7. Dodatkowe benefity dla pracowników: 

L.p. Dodatkowe korzyści dla pracowników Nr załącznika z 
opisem 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ………………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………………………. 
3) ………………………………………………………………………………. 
4) ………………………………………………………………………………. 

 
IV. OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, 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 należny, 

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

4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

5) w ww. zaoferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 
realizacją usługi, 

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

7) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
przedmiotu oferty, 



8) nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została 
ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja, 

9) przyjmujemy do wiadomości, że informacji zawarte w Formularzu ofertowym stanowią 
informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu 

11) jesteśmy związani niniejszą ofertą prze okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

12) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia/dokumenty: 

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

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

..………………………………………………………………………………………… 

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

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

..………………………………………………………………………………………… 

 

...………………………..      …………………………….
  

Miejscowość, data       Podpis osoby upoważnionej
      

 

 


