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ZAPYTANIE OFERTOWE 
na 

wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 
dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi 

 
 

Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania 
przepisy ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz 2019) 

2. Nomenklatura jest określona według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) nazwami: 66131100-8 usługi 
inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej 
Pracownicze Plany Kapitałowe dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, zgodnie z warunkami zawartymi 
w niniejszym opisie oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.). 
 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 
a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK; 
b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia, 
c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za 

osiągnięty wynik, 
d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK 

oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK, 
e) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz 

infolinię ppk, 
f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy 

bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w 
terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK, 

g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie 
obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po 
podpisaniu umowy o prowadzenie PPK; 

h) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Komórki ds. 
kadr i płac w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym; 

i) wyznaczy dedykowanego opiekuna; 
j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i 

elektronicznej, 
k) zapewni ochronę danych osobowych pracowników, 
l) w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym 

zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo 
on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą 
miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.  
 

3. Zamawiający planuje zgłosić do PPK 28 pracowników, o następującej strukturze wiekowej (stan na 
1.01.2021r.): 
 

Wiek Liczba pracowników 

Urodzeni przed 1968 7 

1968-1972 5 

1973-1977 4 

1978-1982 6 

1983-1987 4 

1988-1992 1 

1993-1997 1 
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Warunki udziału w postępowaniu 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

a) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający 
zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony httos://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-
finansowych.html  

b) posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów inwestycyjnych (PPI) 
lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co 
najmniej 500 osób 

c) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona 
wobec nich upadłość/ likwidacja. 

 
Terminy 

1. zawarcie umowy o zarządzanie PPK - 7 dni po rozstrzygnięciu postępowania  
2. zawarcie umów o prowadzenie PPK - od 2.04.2021 r. lecz nie później niż do 10.04.2021   
3. zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 
roku. 
 

Kryteria oceny ofert. 
1. Zamawiający przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o 

następującym wagach: 

 

Kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1.  Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)  

(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) 

średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w 

okresie 01.01.2021 r. — 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za 

zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów 

netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %) 

Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 50 Pozostałe oferty 

zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: 

OZ minimalna oferowana  

OZ oferty = --------------------------------------------------------------------- x 50 pkt 

50 punktów 

OZ badanej oferty 

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w 

Rozdz. V pkt 1 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania). 

2.   

Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)  

(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) 

średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w 

okresie 01.01.2021 r. — 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty 

wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto 

funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%) 

Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 30 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: 

OW minimalna oferowana 

OW oferty = ------------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt 

OW badanej oferty 

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w 

Rozdz. V pkt 2 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania). 

30 punktów 
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3.  Efektywność w zarządzaniu (E) 

stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 25 czerwca 2020r. na 

stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk.notowania dla ppk z datą docelową 

2040 

Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: 

E minimalna oferowana 

E oferty = ---------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt 

10 punktów 

E badanej oferty 

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w 

Rozdz. V pkt 3 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania). 

4.  Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi 

typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a 

w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z  

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF). 

Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:  

0-3 lat — 0 pkt 

4-6 lat —1 pkt 

7-9 lat — 2 pkt 

10-12 lat — 3 pkt 

Powyżej 3 lat — 4 pkt 

biorąc pod uwagę DF wskazane w latach w Rozdz. V pkt 4 Formularza oferty. 

4 punkty 

5.  Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz 

PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) 

Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 

0-6 lat — 0 pkt 

7-12 lat — 1 pkt 

Powyżej 13 lat — 2 pkt 

biorąc pod uwagę DE wskazane w latach w Rozdz. V pkt 5 Formularza oferty. 

2 punkty 

6. Zaplecze technologiczne (S) 

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę załączony do 
oferty opis zaplecza technologicznego. 

W opisie należy uwzględnić sposób komunikacji i wymiany danych między 

Zamawiającym a instytucją finansową, narzędzia on-line ułatwiające obsługę ppk tj. 

- serwis transakcyjny online, 

- aplikacja mobilna, 

- serwis informacyjny dla pracownika, 

- infolinia ppk, 

- udostępnienie API dla celów wymiany danych, 

- internetowy system rejestracji umów ppk, 

- platforma zamawiającego online 

oraz inne aspekty tj. czy system wymaga generowania plików logowania na 
dodatkowej stronie internetowej, czy umożliwia wysyłanie danych za pomocą 
„jednego kliknięcia”, czy daje możliwość walidacji danych, czy zapewnia 
bezpieczeństwo wymiany danych oraz ochronę danych osobowych uczestników.  

4 punkty 
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2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-6 i wybierze ofertę, która 
otrzyma największą ilość punktów: 

O = OZ+OW+E+DF+DE+S 
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100. 
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką 

samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą średnią stałą opłatą za 
zarządzanie. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą średnią stałą opłatą za zarządzanie 
Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że średnia 
stała opłata za zarządzanie w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od wskazanej w ofercie 
pierwotnej. 

6. Zamawiający wymaga, by oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca reprezentowany jest przez 
pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo we właściwej formie. 

7. Zamawiający ma prawo zastrzec w każdym czasie możliwość odwołania lub zmiany warunków 
postępowania, jak również posiada prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający 
nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 1 do zapytania) 
 

1. Opis zaplecza technologicznego. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
3. Projekt umowy o zarządzanie ppk, 
4. Projekt umowy o prowadzenie ppk 

 
Umowy o zarządzanie i o prowadzenie ppk zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem 
wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w 
złożonej ofercie. 
 
Niezłożenie wraz z ofertą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń wskazanych powyżej będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i spowoduje, że oferta nie będzie podlegała ocenie.  
 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

Termin związania ofertą 
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

Miejsce i termin złożenia oferty 
1. Ofertę można złożyć w siedzibie zamawiającego: Łódź, ul. Marmurowa 4, w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany 
Kapitałowe dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy 
wraz z numerem telefonu lub mailowo na adres: schronisko.biuro@o2.pl 

2. Oferty należy składać nie później niż do dnia 11 lutego 2021 roku. 
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są: 

Agnieszka Dyttus, mail: schronisko.ad@o2.pl 
 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia RODO. 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), dalej „ROK)", Zamawiający udziela następujących informacji: 
Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź, 
schronisko.biuro@o2.pl tel. 42/ 656 78 42 
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Inspektor danych osobowych 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Schronisko dla Zwierząt w Łodzi danych 
osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej 
pod adresem: inspektor.ryter@op.pl lub telefonicznie: 600 499 192. 
Cel przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia urnowy oraz realizacji praw i obowiązków z niej 
wynikających jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w 
szczególności z przepisów prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości. Podstawa 
prawna przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Okres 
przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
Prawa 
Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z 
zastrzeżeniem przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż 
uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień urnowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem 
iż żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, ze względu na brak przesłanek 
określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c), a prawo usunięcia danych 
osobowych jest ograniczone tylko do tych danych które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w 
art. 17 ust_ 3 pkt c, d i e RODO, tj. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania 
danych, do ustalenia, dochodzenie i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych. 
Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np.: na wymogi 
prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat 
przysługujących praw zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2. 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych 
W przypadku nie podania danych osobowych - nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe są udostępniane: 
Upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonywaniu umowy, podmiotom 
świadczącym dodatkowe usługi - audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe, 
podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, organom publicznym - na ich 
żądanie. 
Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Inne informacje: 

mailto:inspektor.ryter@op.pl
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a. Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, 
b. Zmiany treści zapytania ofertowego, 
c. Poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej 

dokonanych poprawek, 
d. Poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej, 
e. Negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty, 
f. Negocjacji warunków i zapisów urnowy o zarządzanie ppk, 
g. Negocjacji warunków i zapisów urnowy o prowadzenie ppk. 

3. Załączniki do zapytania ofertowego: 
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy. 
 
 


