
Zalqcznik nr 1 do ZO

Pieczqtko Wykonawcy

Gmina Parczew

ul. Warszawska 24
21-200 Parczew

OFERTA w postepowaniu o udzielenie zam6wienia do kt6rego nie majQ zastosowania przepisy
ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.- Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz.t84, z

p6in. zm.), je2eli wartoii zam6wienia jest mniejsza nii progi unijne, o kt6rych mowa w art. 3
ust. 1 tej ustawy -,,Wyb6r instytucji finansowej zarzqdzajEcej i prowadzqcej Pracownicze
Plany Kapitalowe (PPK)" dla Urzqdu Miejskiego w Parczewie".

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego:
oP.2425.L.2020

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

Adres lub siedziba

Numer KRS (jeili dotyczy)

Numer NIP (je6li dotyczy)

Osoba upowaZniona do kontakt6w z Zamawiqqcym

- Imiq i nazwisko .......................

- Adres e-mail

il. oFERUJEMY REALTZAOE PRZEDMTOTU ZAM6WTENtA
wg poniiszej specyfikacji:

A. DOSWIADCZENIE I EFEKTYWNoSC

1. Stru ktu ra wla(cicielska/ akc.ionariat

a) Czy gl6wny akcjonariusz jest instytucja nadzorowanE przez KNF ?

tr TAK tr NIE

2. Rok rozpoczqcia dzialalnoSci w sektorze funduszy inwestycyjnych / emerytalnych:

3, Wartoii zarzEdzanych aktyw6w w mld zl na dzieri 30.11.2020 roku (bez rex)

o

FORMULARZ OFERTOWY
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,1, DoSwiadczenie w programach emerytalnych:
a. OFE

n TAK r NIE liczba lat

c. PPE

o TAK r NIE liczba lat

liczba program6w.,

WartoSi zarzqdzanych aktyw6w na dzie6 30.11.2020 roku

d. PPK

D TAK tr NIE liczba pro9ram6w....................

Wartoii zarzqdzanych aktyw6w na dzief 30.11.2020 roku

e lnne ja kie ........................1ic2 ba lat

B. WARUNKI ZARZADZANIA Srodkami gromadzonymi w PPK

1. Wynagrodzenie stale za zarzqdzanie w nastepujEcej wysoko6ci:

2. Wynagrodzenia zmienne (za osiqgniqty wynik) w wysoko(ci: .................

3. Pozostale oplaty (je(li wystqpujq, proszq podai ich wartoii kwotowq w ztotych netto
lub okre5lii w % z uwzglqdnieniem przykladowych):

1) Maksymalna wysoko5i koszt6w obciq2ajqcych fundusz zdefiniowanej daty: ...........

2) Maksymalna wysokoii koszt6w ioptat obciq2ajqcych uczestnika PPK oraz warunki
na jakich mogE one zostai obni2one bez koniecznoici zmiany umowy:

3) Wszystkie koszty zwiqzane z umowA o prowadzenie PPK wynikajqce z:

O kres WysokoSi wynagrodzenia stalego za zarzEdzanie

od do
PPK

2025
PPK

2030
PPK

2040
PPK

2045
PPK

2050
PPK

2055

2024

2025 2029

2030 2034

303 5 2039

2040 2044

2045 2049

2 050 2054

2 055 2059

2060

a. Warunk6w zarzqdzania 6rodkami
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b. rKE/rKzE

tr TAK n NIE liczba lat

PPK

2035



Warunk6w dyspozycji skladanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu,
czy wyplaty:
Koszty zwiqzane z rezygnacjq z oszczqdzania w PPK : .............

lnne

4) lnne pozycje kosztowe wynikajqce z umowy o zarzqdzanie PPK oraz wynikajqce
z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla kaidej

b

c

d

z um6w):

III. PONADTOINFORMUJEMY,2E:

1) Wsparcie dla Zamawiajqcego w procesie wdroienia PPK w postaci r6wnie2 innych nii
wymienione w rozdz. lll. ppkt 3.1 - Opis przedmiotu zam6wienia (Zapytanie ofertowe)
nastqpujqcych dzialarl :

rv. oswrADczAMY, ZE:

Spelniamy wszystkie warunki udziatu w postqpowaniu oraz:

1) zapoznaliSmy siq z Zapytaniem ofertowym wraz z zalqcznika m i, akceptujemy je
w caloici i nie wnosimy do niego zastrze2e6;

2) uzyskaliSmy wszelkie niezbqdne informacje do przygotowania oferty oraz
wykonania zam6wienia w spos6b nale2yty;

3) posiadamy uprawnienia do wdro2enia izawarcia umowy o zarzEdzanie zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 4 paidziernika 2018 roku o pracowniczych planach 

]

kapitalowych (Dz.U. z 2020 r. poz.7342l

4) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub czynnoici
jeieli przepisy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien;

5) znajdujemy siq w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniajEcej wykonanie
oferowanych ustug;

6) dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz zasobami ludzkimi
umoiliwiajqcymi realizacjq przedmiotu zam6wienia;

7) posiadamy niezbqdnq wiedzq i doiwiadczenie zapewniajqce realizacjq przedmiotu
zam6wienia z najwyZszA sta ran noSciq;

8) przyjmujemy do wiadomo(ci, ie informacje zawarte w Formularzu ofertowym
stanowiE informacjq publicznq w rozumieniu ustawy o dostqpie do informacji
publicznej;

9) iesteimy zwiqzani ninieisza oferta przez okres 90 dni od dnia uplywu terminu
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skladan ia ofert;

10)wypelnili6my obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec os6b kt6rych dane osobowe udostqpnililmy w niniejszym formularzu
ofertowyml.

v. zAtAczoNE DoKUMENTY

Wraz z ofertA skladamy nastqpujqce oiwiadczenia i dokumenty:
1

2

3

4

vr. PrEczEc r PoDPrs wYKoNAWcY

(miejscowoii i doto) (podpis Wykonawcy / Pelnomocniko)

1 W przypodku gdy Wykondwco nie ptzekozuje donych osobowych innych nii bezpoirednio jego dotyczqcych lub
zochodzi wylqczenie stosowonio obowiqzku informocyjnego, stosownie do ort.13 ust.4lub ar. 14 ust.s RODO
tteici oiwiodczenio Wykonawco nie sktodo (usuniecie trelci oiwiodczenio np. poprzez jego wykreilenie).
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