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ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021 

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY 
KAPITAŁOWE (PPK) W URZĘDZIE GMINY OLSZTYN 

I. Urząd Gminy Olsztyn zaprasza instytucje finansowe  do składania ofert na zarządzanie 
i prowadzenie PPK zgodnie z warunkami zawartymi w tym zapytaniu oraz na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342)  

II. Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)   

III. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 
A) Bezpłatne uruchomienie i wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym: 

przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na 
temat PPK,  przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu 
zasad i obsługi administracyjnej PPK  

B) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia formalno-prawnego związanego z 
przygotowaniem PPK,   

C)  Bezpłatna bieżąca obsługa PPK, m.in. wskazanie opiekuna do wsparcia 
Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK; zapewnienie bezpłatnej 
platformy internetowej oraz infolinii umożliwiającej pełną obsługę PPK dla 
Zamawiającego i uczestników PPK, wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie 
korzystania i obsługi z wymienionych narzędzi; integracja modułu do prowadzenia 
PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem. 

D) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, poza opłatą za zarządzanie, 
prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik  
 

IV. Informacja o zamawiającym: 

Urząd Gminy Olsztyn na dzień 1 lutego 2021 r. zatrudniał 37 pracowników  
w następującej strukturze wiekowej: 

  

Urodzeni w latach Ilość 
pracowników 

I 1950-1964 5 

II 1965-1975 6 

III 1976-1986 18 

IV 1987-1997 8 

V 1998-2000 0 

RAZEM: 37 

 Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów jest  Urszula Sobala, adres e-
mail usobala@olsztyn-jurajski.pl tel.34 3285057 wew. 25 



 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  
w ustawie PPK, w tym są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz 
Rozwoju. 

VI. Termin i sposób składania oferty: 

Oferty należy składać zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym, w terminie do dnia 
24 lutego 2021 r.   

a)      w  formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn w  kopercie oznakowanej opisem: 
„ Oferta PPK”  

b)      elektronicznie na adres: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl.  

VII. Wybór oferty  

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych 
ofert. W szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami 
gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanym 
doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami 
emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany 
interes osób zatrudnionych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień co do treści złożonych ofert. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych 

ofert bez uzasadniania i podawania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec 
Oferenta żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent zrzeka się dochodzenia w 
tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która 
jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem 
Zamawiającego. 

6. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie 
nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od zawarcia umowy. 

7. Wybrany Wykonawca przedstawi projekt umowy na prowadzenie oraz zarządzanie 
PPK do akceptacji Zamawiającego. 

 

Załącznik: Formularz ofertowy  
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