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L.Dz./K-dzpz/5132/2020             Tarnów, 29.12.2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na 
„Wybór instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe” . 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 8, 33 -100 Tarnów 
tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303 
Strona internetowa: https://pwsztar.edu.pl/ 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). 
Rodzaj zamówienia: usługa. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej  

i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi  
w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.). 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające 
z ustawy o PPK: 

A. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:  
a) przeprowadzi kampanię informacyjną wśród pracowników na temat PPK oraz dostarczy 

bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla 
pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym; 

b) przeprowadzi szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej 
indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym; 

c) przeprowadzi szkolenie dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w 
zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym; 

d) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i 
opłat za osiągnięty wynik; 

e) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
B. Kompleksowe wsparcie formalno- prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym: 

a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji 
papierowej i elektronicznej; 

b) wsparcie prawne przy rozwiazywaniu problemów interpretacyjnych; 
c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu 

z Zamawiającym; 
C. Uruchomienie i bieżąca obsługa PPK, w tym: 

a) zapewni niezbędne wsparcie podczas integracji modułu do prowadzenia PPK z 
posiadanym przez Zamawiającego systemem EGERIA; 

b) wyznaczenie dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym; 
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c) zapewnienie platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących 
do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK; 

d) zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK. 
 

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. 
 
D. Dodatkowe wsparcie oferowane przez Wykonawcę: 

a) wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w innej postaci niż 
wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym – w formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 w pkt 5.  

3. Informacje o Zamawiającym:  
Zamawiający informuje, że według stanu na dzień 21.12.2020 r. zatrudnia 504 
pracowników, o następującej strukturze wiekowej: 
 

Wiek Liczba pracowników Liczba zleceniobiorców 
(osoby zgłoszone do 

wszystkich składek bez 
chorobowego) 

Poniżej 40 101 7 
40-49 157 4 
50-54 51 1 
55-59 63 2 
60 i więcej 111 8 

Razem 483 21 
 
 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.  
 
V. WYKLUCZENIA: 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielać zamówienia 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo: 
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą 
konkurencję lub równe traktowanie wykonawców. 

2. Weryfikacja dotycząca braku powiązań nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
stanowiącym załącznik nr 3. 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  

a) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie: nie później niż do 26 marca 
2021 r. 

b) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi w terminie: nie później niż do 10 kwietnia 
2021 r. 

c) Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony. 
d) Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK. 

 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu tj.:  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający  uzna warunek  za  spełniony,  jeśli  wykonawca: 
- posiada  wpis  do  ewidencji  ppk  prowadzonej  przez  Polski Fundusz Rozwoju - 
Weryfikacja spełnienia warunków o których  mowa  powyżej  odbędzie  się  wg załączonego  
do Formularza  Ofertowego dokumentu/wpisu   w      formie     oryginału      lub   kserokopii   
poświadczonej  za   zgodność   z   oryginałem   przez  osoby upoważnione. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca: 
- posiada  doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów 
emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla 
podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób - Weryfikacja  spełnienia  warunku,  o  
których  mowa powyżej  odbędzie  się  na  podstawie  wykazu usług stanowiącego załącznik 
nr 2. 
- dysponuje niezbędną wiedzą i potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do 
wykonywania oferowanych usług – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca: 
- znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych 
usług - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty. 
- nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została 
ogłoszona wobec niego upadłość/ likwidacja - Wykonawca składa oświadczenie w 
formularzu oferty.  

2. Oferty nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków zostaną odrzucone i nie 
będą podlegały ocenie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków dokonana 
będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie powyższych warunków. 
 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
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Nr: Opis kryteriów Waga: 

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (WS): 30%: 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie 
PPK w latach do 2030r. - Wsa 

10% 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie 
PPK w latach od 2031r. do 2040r. -Wsb 

10% 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie 
PPK w latach od 2041r. do 2060r.- Wsc 

10% 

2.  Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (WZ) 30% 

3.  Efektywność w zarządzaniu aktywami (E)1 - średnia 
ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie 
ostatnich 3 lat. 

           30% 

4. Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na 
dzień 30.11.2020 r. (L) 

10% 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów:  

Nr i nazwa 

kryterium 
Wzór: 

Wynagrodzenie 

stałe za zarządzanie 

PPK (WS) 

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%). 

 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r. – WSa 
zostaną przyznane wg zasady: 
 
               Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert 
WSa = --------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,1 
                      Wynagrodzenie w badanej ofercie 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040 r. –
WSb zostaną przyznane wg zasady: 
 
                     Wynagrodzenie najniższe spośród  
                                   złożonych ofert 
WSb = ------------------------------------------------------------  x 100 x 0,1 
                   Wynagrodzenie w badanej ofercie 
 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r.- 
WSc zostaną przyznane wg zasady: 
 
                        Wynagrodzenie najniższe spośród  
                                         złożonych ofert 
WSc = ----------------------------------------------------------- x 100 x 0,1 
                        Wynagrodzenie w badanej ofercie 

                                                           
1 Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy 

Emerytalne - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca 
rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 
miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. 
Miesiącem rozliczeniowym jest listopad 2020r. 
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 Punkty w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK 
(WS)” zostaną przyznane wg wzoru:  

WS = WSa +WSb + WSc 
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym 
kryterium wynosi 30. 
 

2. Wynagrodzenie 

zmienne za 

osiągnięty wynik 

(WZ) w okresie 

2021-2060 r. 

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%). 

Punkty tym w kryterium zostaną przyznane wg wzoru: 
 
                  Wynagrodzenie zmienne najniższe  
                           spośród złożonych ofert 
WZ = -------------------------------------------------------------x 100 x 0,3 
                  Wynagrodzenie zmienne w badanej  

                                       ofercie 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym 

kryterium wynosi 30. 

3. Efektywność w 

zarządzaniu 

aktywami (E) 

 

Punkty w kryterium „Średnia ważona stopa zwrotu funduszy 
inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat - E zostaną przyznane wg 
wzoru:  
         Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej 
E = -----------------------------------------------------------------------x 100 x 0,3 
               Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu  
                               spośród złożonych ofert 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym 
kryterium wynosi 30.     

4.Liczba 

podpisanych umów 

o zarządzanie PPK 

na dzień 30.11.2020 

r. (L) Punkty zostaną 

przyznane na 

podstawie informacji 

z Formularza Oferty 

według 

następujących zasad: 

- mniej niż 5 umów o 
zarządzanie PPK podpisanych 
na dzień 30.11.2020 r. 

0 pkt 

od 6 do 10 umów  
o zarządzanie PPK podpisanych 
na dzień 30.11.2020 r. 

5 pkt 

od 11 do 15 umów  
o zarządzanie PPK podpisanych 
na dzień 30.11.2020 r. 
 

10 pkt 

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym 
kryterium wynosi 10. 

 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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4. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie  
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą 
uzyskanych punktów.  

5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z  
najniższym  wynagrodzeniem stałym  za  zarządzanie  PPK,  a jeżeli  zostały złożone oferty 
o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający  
wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./K-dzpz/5132/2020” należy przesłać do dnia 15 stycznia 2021 roku do 
godz. 14.00 pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie 
elektronicznej musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w 
formacie „pdf”). 

2. Oferta winna zawierać: 
a) wypełniony formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1. 
b) wykaz usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia – załącznik nr 2. 
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 3. 
d) wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. 
e) wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK - zaproponowane wzory mogą 

podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  
4. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu 

składania ofert. 
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów. 

7. Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie 
poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi 
były wykonywane. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 
tym finansowe od Zamawiającego. 

 
X. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
1. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia wzorów umów: 

a) umowy o zarządzanie PPK, 
b) umowy o prowadzenie PPK. 

2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji 
Zamawiającego. 
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3. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą.  

4. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 
podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

 
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (DZ. Urz. UE L 119 z 
4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 

kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 
rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 
kontaktowe inspektora: tel. 146316643, e-mail: inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, lub adres 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
- na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro. 
- na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z 
udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia i 
prawidłowego wykonania umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania 
danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia poniżej 30000 euro. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników); 

− 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 (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
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lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);  

− 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: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki postępowania Zamawiający: 

a) upubliczni na stronie internetowej: https://pwsztar.edu.pl/ 
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela w zakresie: 

a) merytorycznym: mgr Katarzyna Michalik, tel. 14 63 16 605, 
kwestor@pwsztar.edu.pl, mgr Magdalena Drwal, tel. 14 63 16 610, 
m_drwal@pwsztar.edu.pl 

b) formalnym: mgr Aneta Żurawska-Lany, tel. 14 63 16 612,  
e-mail: a_zurawska@pwsztar.edu.pl 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 – Wykaz usług na potwierdzenie posiadanego doświadczenia. 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych. 
 


