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WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY
KAPITAŁOWE (PPK) W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA
ROZDZ. I

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II1,10-101 Olsztyn
REGON: 510 742 362
NIP: 739-384-70-36
Telefon: 89 5273111
Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.olsztyn.eu
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:
1. Krzysztof Lewandowski - Wydział Organizacji i Kadr, tel.: 89 527-31-11, wew. 509, e-mail:
organizacja@olsztyn.eu, krzvsztof.lewandowski@olsztvn.eu
2. Joanna Radulewicz - Wydział Finansów, tel. 89 5273111 wew. 422, e-mail:
radulewicz.ioanna@olsztvn.eu
ROZDZ. II

CEL I UWAGI OGÓLNE

1.

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie wewnętrznych zasad oraz warunków
przeprowadzenia konkursu na wybór Instytucji Finansowej Zarządzającej i Prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK] w Urzędzie Miasta Olsztyna.

2.

Treść niniejszego Regulaminu zatwierdza Prezydent Miasta Olsztyna.

ROZDZ. III
1.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie konkursu, do którego nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1843), na podstawie art. 4, pkt 4 tejże ustawy. Nie stosuje się również Regulaminu
uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający zamierza przeprowadzić konkurs w dwóch etapach:
Etap I - polegający na ocenie wszystkich złożonych ofert według kryteriów oceny
określonych w Rozdziale XVI i wytypowanie trzech Wykonawców do etapu II, których oferty
uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku mniejszej liczby ofert Zamawiający
zakwalifikuje do drugiego etapu wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające wykluczeniu.
Etap II - polegający na ocenie zakwalifikowanych do etapu II Wykonawców według
kryteriów określonych w Rozdziale XVI i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

ROZDZ. IV

SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym konkursie/opisie przedmiotu zamówienia będzie użyty termin:
1.
2.

Zamawiający - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101
Olsztyn;
Podmiot zatrudniający - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II1,
10-101 Olsztyn spełniający definicję podmiotu zatrudniającego zgodnie z art. 2.1, ust. 21
ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej ustawa o
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

PPK];
Wykonawca(y)/Instytucja(e) finansowa(e) - należy przez to rozumieć - Instytucję
finansową ubiegającą się o udzielenie zamówienia, która złożyła ofertę lub zawarła umowę o
zarządzanie z podmiotem zatrudniającym;
Instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo
emerytalne lub zakład ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK, w trybie przepisów
rozdziału 10 ustawy o PPK;
Wybrana instytucja finansowa - instytucja finansowa, z którą, w imieniu i na rzecz
uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, lub instytucja
finansowa, która zgodnie z ustawą o PPK, ustawą o funduszach inwestycyjnych lub ustawą o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wstąpiła w prawa i obowiązki
wynikające z tej umowy;
Opis przedmiotu zamówienia - program realizowany w ramach niniejszego
postępowania, który Wykonawca akceptuje jako obligatoryjny.
Osoba zatrudniona - osoba zatrudniona w rozumieniu art. 2.1, ust. 18 ustawy o PPK;
Uczestnik PPK - osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, w imieniu i na rzecz której
podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową;
Ustawa o PPK - ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z późń. zm.];
Dane identyfikujące uczestnika PPK - imię (imiona], nazwisko, adres zamieszkania, adres
do korespondencji, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających
numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają
obywatelstwa polskiego oraz dobrowolnie przekazywane dane - numer telefonu oraz adres
poczty elektronicznej uczestnika PPK;
Umowa o zarządzanie - umowa zawierana z wybraną instytucją finansową w postaci
elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku;
Umowa o prowadzenie - umowa zawierana przez podmiot zatrudniający w imieniu i na
rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym. Umowa zawierana z wybraną
instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na
trwałym nośniku, a na wniosek Zamawiającego - w postaci papierowej;
Trwały nośnik - każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas
niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania,
zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na
odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym regulaminie mają znaczenie nadane im w ustawie o
Pracowniczych Planach Kapitałowych.
ROZDZ. V

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami
Kapitałowymi (PPK] oraz prowadzącej indywidualne rachunki Pracowniczych Planów
Kapitałowych uczestników w Urzędzie Miasta Olsztyna zgodnie z warunkami zawartymi w
niniejszym regulaminie, opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do Regulaminu oraz na
zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. z 2018r., poz. 2215 z późn. zm.] - dalej ustawa PPK.
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ROZDZ. VI

OGŁOSZENIE KONKURSU

Informacje o niniejszym konkursie jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: bip.olsztyn.eu
ROZDZ. VII
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

ZESPÓŁ KONKURSOWY

Wszelkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia wykonuje Zespół.
Zespół powołany jest Zarządzeniem nr 262 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu przygotowującego Urząd Miasta Olsztyna do wdrożenia
Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Zespół działa w oparciu o niniejszy Regulamin.
Zespół w toku realizacji konkursu może korzystać z usług zewnętrznych Doradców.
Zespół jest odpowiedzialny za:
5.1. przygotowanie pod względem formalnym wszelkich dokumentów niezbędnych dla
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
5.2. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,
5.3. przeprowadzenie postępowania w tym ocenę ofert złożonych w Etapie I,
5.4. wystosowanie zaproszeń dla Wykonawców i ich ocenę w ramach Etapu II,
5.4. ewidencjonowanie i protokołowanie prowadzonych czynności,
5.5. przechowywanie dokumentacji związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania,
Zespół sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania i przedstawia propozycję
wyboru najkorzystniejszej oferty, a także, w uzasadnionych przypadkach, występuje
z wnioskiem o unieważnienie postępowania konkursowego.
W sprawach wymagających podjęcia czynności przez Zespół, a które nie zostały opisane
w niniejszym Regulaminie decyduje Przewodniczący Zespołu.
Wybór Wykonawcy zostaje zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

ROZDZ. VIII

UCZESTNICY KONKURSU

1.
W postępowaniu mogą wziąć udział Instytucje finansowe będące
1.1. Funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez towarzystwo funduszy
inwestycyjnych (TFI);
1.2. Funduszem emerytalnym zarządzanym przez powszechne towarzystwo emerytalne
(PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne;
1.3. Zakładem ubezpieczeń posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej
2.
Instytucje finansowe mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia, pod warunkiem:
2.1. wpisania do ewidencji PPK w dniu składania oferty w trybie przepisów rozdziału 10
ustawy o PPK;
2.2 spełnienia na dzień składania oferty warunków określonych w art. 59 ust. 1 ustawy
PPK.
3.
Zamawiający zweryfikuje wpis Instytucji finansowej do ewidencji PPK za pomocą oficjalnego
portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych - www.moieppk.pl
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ROZDZ. IX
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY

Data zawarcia umowy o zarządzanie PPK - do 31.12.2020 r.
Data wejścia w życie umowy o zarządzanie PPK - nie wcześniej niż od 01 stycznia 2021
r. i nie później niż do 26 marca 2021 r.
Umowa zawierana na czas nieokreślony.
Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 kwietnia 2021 r.
Z uzasadnionych przyczyn Zamawiający może zmienić termin zawarcia umów.
Dokumenty
Instytucja finansowa, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w toku niniejszego
postępowania podpisze z Zamawiającym umowę o zarządzanie PPK. Opis przedmiotu
zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu, uwzględniający ofertę Wykonawcy
będzie załącznikiem do umowy.

ROZDZ. X
1.
1.1.

1.2
2.

0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu co najmniej pięciu umów o zarządzanie
PPK i prowadzenie indywidualnych rachunków PPK uczestników w podmiotach
zatrudniających co najmniej 250 osób, które są realizowane z należytą starannością;
posiadanego co najmniej 5 - letniego doświadczenia w zarządzaniu aktywami i
instrumentami finansowymi wymienionymi w art. 37 Ustawy o PPK;
Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest
złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do regulaminu.

ROZDZ. XI
1.
2.

2.1
2.2.
2.3
2.4.
2.5.
2.6

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
Wykonawcę, który nie będzie spełniał warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z Rozdziałem X niniejszego Regulaminu konkursu;
Wykonawcę, który złoży fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty lub oświadczenia
mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.
Wykonawcę, który nie wyrazi zgody na wydłużenie okresu ważności oferty na wniosek
Zamawiającego;
Wykonawcę, który nie jest wpisany do ewidencji PPK w dniu składania oferty w trybie
przepisów rozdziału 10 ustawy o PPK;
Wykonawcę, który nie spełnia na dzień składania oferty warunków określonych w art.
59 ust. 1 ustawy PPK.
Wykonawcę, który w ofercie zastrzeże informacje dotyczących nazwy, adresu Wykonawcy
oraz informacji związanymi z kryteriami wyboru ofert.
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ROZDZ. XII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe
[Dz.U. z 2020r., poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U. z 2020r., poz. 344 z późn. zm.].
Korespondencję pisemną należy kierować na adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Organizacji i Kadr
Plac Jana Pawła II1,10-101 Olsztyn
Korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres:
organizacja@olsztyn.eu
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
oznaczeniem sprawy określonym w regulaminie.
W przypadku przekazywania korespondencji przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej [wiadomość e-mail], Zamawiający żąda każdorazowo niezwłocznego
potwierdzenia przez Wykonawcę faktu ich otrzymania, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi
fakt ich otrzymania od niego. Dowodem wysłania korespondencji drogą elektroniczną jest
potwierdzenie transmisji danych.
Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić
jej prawdziwości w inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym adres e-mail, na który
Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego postępowania kierowane
w formie bezpośredniej, ustnej lub drogą telefoniczną.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących konkursu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści regulaminu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie regulaminu wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do 25 listopada 2020r.

ROZDZ. XIII
1.
2.
3.

4.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres.
W przypadku dokonania wyboru Instytucji finansowej termin związania ofertą przedłuża się
do czasu zawarcia umowy o zarządzanie.
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ROZDZ. XIV

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY - Etap I

1.
Oferta - wymagania podstawowe:
1.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.3. Do formularza oferty powinny zostać załączone następujące dokumenty:
1.3.1
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz podanych informacji;
1.3.2
Wzór umowy o zarządzanie oraz umowy o prowadzenie stosowany przez
Wykonawcę wraz z załącznikami - regulaminami, OWU i innymi dokumentami
stanowiącymi załączniki niniejszych umów;
1.3.3
Aktualny odpisu z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
1.3.4
Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści opisu przedmiotu zamówienia.
1.5. Treść formularza oferty oraz oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powinna być pozbawiona jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony
Wykonawcy.
1.6. Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca.
1.7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym
podpisem.
1.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
1.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć
wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na
tekście przetłumaczonym.
1.10. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 Ustawy z dnia 7 października 1999r. o
języku polskim (Dz. U. 2019, poz. 1480 z późn. zm.).
1.11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy.
1.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.13. Doręczenie oferty do innego miejsca/w inny sposób niż wskazane w niniejszym regulaminie,
nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
2.

Oferta - pozostałe wymagania:

2.1.

Oferta musi być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem ręcznym
w sposób czytelny i trwały.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z
którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu
za zgodność z oryginałem).
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
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2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym]
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania
stron oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy, adresu Wykonawcy oraz
informacji związanych z kryteriami wyboru ofert.
Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były naniesione czytelnie i
parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, były
ponumerowane.
Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w niniejszym
regulaminie, w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:
nazwa i adres Wykonawcy:
nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający:
Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Organizacji i Kadr
Plac Jana Pawła II1,10-101 Olsztyn
oznaczenie:
Oferta w postępowaniu na:
„Wybór instytucjifinansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Piany
Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Miasta Olsztyna." - NIE OTWIERAĆ PRZED__

ROZDZ. XV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.

2.
3.
4.

Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II1,10-101 Olsztyn
Kancelaria Ogólna
Termin złożenia oferty: 1 grudnia 2020 r. do godziny 09:30
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
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ROZDZ. XVI KRYTERIA OCENY OFERT
1.
1.1.

Kryteria wyboru ofert w poszczególnych etapach:
Etap I - przy wyborze trzech najkorzystniejszych ofert w etapie I Zamawiający będzie
kierował się niżej opisanymi kryteriami i ich wagą:
Etap I - kryteria

1.2.

Liczba
punktów

1.1

Warunki zarządzania

20

1.2

Efektywność w zarządzaniu aktywami

30

1.3

Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub
funduszami emerytalnymi

25

RAZEM

75

Etap II - przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej
przypisaniem Wykonawcom punktów w następującym obszarze:
Etap II - kryteria
II.
1

Zapisy umów o zarządzenie i prowadzenie PPK

II.

Funkcjonalność systemu - kadry

2

Funkcjonalność systemu - użytkownik

II.
3

RAZEM

Liczba
punktów
5

8

12
25

Opis oceny podkryteriów oraz przyznana im liczba punktów:
2.1. Etap I - w zakresie poszczególnych podkryteriów Zamawiający będzie badał następujące
kryteria, którym będzie przypisywał punkty według wzorów określonych w pkt. 3.1.
W etapie I maksymalnie Wykonawca może uzyskać 75 pkt.

2.

1.1 Warunki zarządzania
1) Średnioważona opłata za zarządzanie w poszczególnych funduszach
zdefiniowanej daty fFZD] - ŚOZ_______ ______________________

Liczba
Punktów
20

1.2 Efektywność zarządzania
1)
21
3)
4)
5]

Wyniki inwestycyjne funduszu akcji - WIFA_____________
Zmienność wyników inwestycyjnych funduszu akcji -ZWIFA
Wyniki inwestycyjne funduszu mieszanego - WIFM
Zmienność wyników inwestycyjnych funduszu mieszanego - ZWFM
Wyniki inwestycyjne funduszu papierów dłużnych - WIFPD

6
2

6
2

6
9

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY
KAPITAŁOWE (PPK) W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA
6) Zmienność wyników inwestycyjnych funduszu papierów dłużnych ZWIFPD___________________________________________________
7) Średnioważony wynik inwestycyjny w segmencie funduszy
zdefiniowanej daty PPK - ŚWIFZD
8) Średnioważony wskaźnik oceny profilu ryzyka poszczególnych
FZD według kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) ŚWPR

2.2.

5
1

Liczba
punktów

1.3 Posiadane doświadczenie
1)

2

Liczba zatrudnionych osób z tytułem CFA z licencją doradcy
inwestycyjnego, liczba osób posiadających certyfikat CFA Chartered
Finanacial Analist - LDLCFA

2

2)

Liczba zarządzających portfelem akcyjnym - LZPA

2

3)

Liczba zarządzających portfelem dłużnym - LZPD

2

4)

Doświadczenie w zarządzaniu produktami emerytalnymi - LPPEPPO

3

5]
6)

Wartość zarządzanych aktywów zgromadzonych w ramach PPK WAPPK
Wartość zarządzanych aktywów ogółem - WAO

3

7)

Liczba obsługiwanych umów o zarządzanie PPK - LUZPPK

5

8)

Liczba obsługiwanych uczestników PPK - LUPPK

3

5

Etap II - w zakresie poszczególnych podkyteriów Zamawiający będzie badał następujące:
Kryterium

Liczba
Punktó
w

II.
1

Zapisy umów o zarządzanie i prowadzenie PPK - U

II.
2

Funkcjonalność systemu - kadry - płace - FKP

II.
3

Funkcjonalność systemu - użytkownik - FU

5

8

12

W etapie II maksymalnie Wykonawca może uzyskać 25 pkt.
3.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie każdego kryterium, według następującego sposobu:

3.1

Etap I
1.1 Warunki zarządzania
1) Średnioważona opłata za zarządzanie w poszczególnych funduszach
zdefiniowanej daty (FZD) - ŚOZ
Zamawiający wyznaczy średnioważoną opłatę za zarządzanie w poszczególnych
funduszach zdefiniowanej daty (FZD) - ŚOZ jako sumę iloczynów wartości opłat za
zarządzanie, pobieranych przez Wykonawcę w poszczególnych funduszach
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zdefiniowanej daty [FZDJ i udziałów grup pracowników przypisanych do danego
funduszu zdefiniowanej daty, według następującego wzoru:
ŚOZ = (OZFZD2025X UfZD202S) + (OZFZD2030X UfZD203o) + (OZFZD2035X UfZD203s) +
(OZFZD2040X UfZD204o) + (OZFZD2045X UfzD2045) + (OZFZD2OSOX UfZD20So) +
(OZFZD2055X UfZD205S)
gdzie:
ŚOZ - średnioważona opłata za zarządzanie
OZFZD2025 - opłata za zarządzanie w FZD2025
UFZD2025 - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2025
OZFZD2030 - opłata za zarządzanie w FZD2030
UFZD2030 - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2030
OZFZD2035 - opłata za zarządzanie w FZD2035
UFZD2035 - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2035
OZFZD2040 - opłata za zarządzanie w FZD2040
UFZD2040 - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2040
OZFZD204S - opłata za zarządzanie w FZD2045
UFZD204S - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2045
OZFZD20S0 - opłata za zarządzanie w FZD2050
Ufzd2oso - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2050
OZFZD20SS - opłata za zarządzanie w FZD2055
iłFZD2030 - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2055
Uwaga: udział grup pracowników przypisanych do danych funduszy został określony w
załączniku nr 3.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość punktowa ŚOZ

Najniższa ŚOZ
Badana ŚOZ

x20pkt

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt
1.2 Efektywność zarządzania
1) Wyniki inwestycyjne funduszu akcji - WIFA
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie stóp zwrotu (wyniku netto)
funduszu akcji zarządzanego przez Wykonawcę w badanych horyzontach 3, 5 i 10
lat.
Uwaga:
1)
Wybór funduszu do badanego segmentu powinien nastąpić na podstawie klasyfikacji
określonej
w
portalu
analizy.pl
znajdującą
się
stronie
na
https://www.analizv.Dl/metodologie:
2)
w przypadku kiedy Wykonawca w danym segmencie posiada kilka funduszy - podaje
fundusz o największej wartości aktywów, którym zarządza co najmniej 5 lat;
3)
Zamawiający oczekuje podania wyników inwestycyjnych w następujących przedziałach:
od30.10.2017do 30.10.2020 -za 3 lata
od30.10.2015 do 30.10.2020 -za 5 lat
od30.10.2010 do 30.10.2020 -za 10 lat
4)
W przypadku zarządzania funduszem w okresie krótszym niż 10 lat, Wykonawca w poz.
„10 lat" podaje stopę zwrotu tego za okres jego prowadzenia.
5)
W przypadku osiągnięcia ujemnej stopy zwrotu przed badany fundusz we wskazanym
horyzoncie, Zamawiający przyzna 0 pkt
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
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Wartość
punktowa
WIFA =(
Badana SZA3
Badana SZA5
Badana SZA 10
x2 pkt+
x2 pkt+
x2pkt
Najwyższa SZA3
NajwższaSZA5
Najwyższa SZA 10
gdzie:
SZA3 - stopa zwrotu funduszu akcji w horyzoncie 3 lat
SZAs - stopa zwrotu funduszu akcji w horyzoncie 5 lat
SZAw - stopa zwrotu funduszu akcji w horyzoncie 10 lat
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 6 pkL

2)

Zmienność wyników inwestycyjnych funduszu akcji - ZWIFA
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie zmienności wyników
inwestycyjnych funduszy akcji mierzonej odchyleniem standardowym miesięcznych
stóp zwrotu wyników netto w okresie 3- letnim tzn. od 30.10.2017 r. do 30.10.2020
r.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:

Wartość
punktowa ZWIFA =(

Najniższe OSFA
x2 pkt
Badane OSFA

gdzie:
OSFA - odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu funduszu akcji
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 2 pkt

3) Wyniki inwestycyjne funduszu mieszanego - WIFM
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie stóp zwrotu [wyniku netto)
funduszu mieszanego zarządzanego przez Wykonawcę w badanych horyzontach 3,
5 i 10 lat
Uwaga:

1)

Wybór funduszu do badanego segmentu powinien nastąpić na podstawie klasyfikacji
określonej
w
portalu
analizy.pl
znajdującą
się
na
stronie
https://www.analizy.pl/metodologie:
2) w przypadku kiedy Wykonawca w danym segmencie posiada kilka funduszy - podaje
fundusz o największej wartości aktywów, którym zarządza co najmniej 5 lat;
3) Zamawiający oczekuje podania wyników inwestycyjnych w następujących
przedziałach:
od 30.10.2017 do 30.10.2020 -za 3 lata
od30.10.2015do30.10.2020-za 5lat
od30.10.2010do 30.10.2020-za 10 lat
4) W przypadku zarządzania funduszem w okresie krótszym niż 10 lat, Wykonawca w poz.
„10 lat" podaje stopę zwrotu tego za okres jego prowadzenia.
5) W przypadku osiągnięcia ujemnej stopy zwrotu przed badanyfundusz we wskazanym
horyzoncie, Zamawiający przyzna 0 pkt.
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Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość
punktowa
WIFM =(
Badana SZM3
Najwyższa SZM3

x2 pkt+

Badana SZMs
NajwższaSZM5

x 2 pkt+

Badana SZM10
Najwyższa SZM10

x2 pkt

gdzie:
SZM3 - stopa zwrotu funduszu mieszanego w horyzoncie 3 lat
SZMs - stopa zwrotu funduszu mieszanego w horyzoncie 5 lat
SZMw - stopa zwrotu funduszu mieszanego w horyzoncie 10 lat
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 6 pkt
4) Zmienność wyników inwestycyjnych funduszu mieszanego - ZWIFM

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie zmienności wyników
inwestycyjnych funduszu mieszanego mierzonej odchyleniem standardowym
miesięcznych stóp zwrotu wyników netto w okresie 3- letnim tzn. od 30.10.2017 r. do
30.10.2020 r.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość
punktowa ZWIFM =(

Najniższe OSFM
x2 pkt
Badane OSFM

gdzie:
OSFM - odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu funduszu mieszanego.
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 2 pkt
5) Wyniki inwestycyjny funduszu papierów dłużnych - WIFPD

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie stóp zwrotu (wyniku netto]
funduszu papierów dłużnych zarządzanego przez Wykonawcę w badanych
horyzontach 3,5 i 10 lat
Uwaga:

1)
2)
3]

4)
5]

Wybór funduszu do badanego segmentu powinien nastąpić na podstawie klasyfikacji
portalu
analizy.pl
znajdującą
się
na
stronie
określonej
w
https: //www.analizy.pl/metodologie:
w przypadku kiedy Wykonawca w danym segmencie posiada kilka funduszy - podaje
fundusz o największej wartości aktywów, którym zarządza co najmniej 5 lat;
Zamawiający oczekuje podania wyników inwestycyjnych w następujących
przedziałach:
od30.10.2017do 30.10.2020 -za 3 lata
od30.10.2015do 30.10.2020 -za 5 lat
od 30.10.2010 do 30.10.2020 -za 10 lat
W przypadku zarządzania funduszem w okresie krótszym niż 10 lat, Wykonawca w poz.
„10 lat" podaje stopę zwrotu tego za okres jego prowadzenia.
W przypadku osiągnięcia ujemnej stopy zwrotu przed badany fundusz we wskazanym
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horyzoncie, Zamawiający przyzna O pkt
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość
punktowa
WIFPD =(
Badana SZPD3
Najwyższa SZPD3

x2 pkt+

Badana SZPD5
Najwższa SZPD5

x 2 pkt+

Badana SZPD10
Najwyższa SZPD10

x2pti

gdzie:
SZPD3 - stopa zwrotu funduszu papierów dłużnych w horyzoncie 3 lat
SZPDs - stopa zwrotu funduszu papierów dłużnych w horyzoncie 5 lat
SZPD10 - stopa zwrotu funduszu papierów dłużnych w horyzoncie lOlat
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 6 pkt
6)

Zmienność wyników inwestycyjnych funduszu papierów dłużnych - ZWIFPD

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie zmienności wyników
inwestycyjnych funduszu papierów dłużnych mierzonej odchyleniem
standardowym miesięcznych stóp zwrotu wyników netto w okresie 3- letnim tzn. od
30.10.2017 r. do 30.10.2020 r.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość
punktowa ZWIFPD =(

Najniższe OSFPD
x2 pkt
Badane OSFPD

gdzie:
OSFPD - odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu funduszu papierów dłużnych
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 2 pkt

7)

Średnioważony wynik inwestycyjny w segmencie funduszy zdefiniowanej
daty PPK - ŚWIFZD

Zamawiający wyznaczy średnioważoną stopę zwrotu w segmencie funduszy
zdefiniowanej daty PPK (FZD) - ŚSFZD jako sumę iloczynów stóp zwrotu osiąganych
w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty (FZD) i udziałów grup
pracowników przypisanych do danego funduszu zdefiniowanej daty, według
następującego wzoru:
SSFZD = (SFZD202SX UfZD202Sj + (SFZD2030X UfZD203o) + (■••) + (SFZD2055X UfZD2055)
gdzie:
ŚSFZD - średnioważona stopa zwrotu w FZD
SFZD202s - stopa zwrotu w FZD2025
Ufzd202s - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2025
SFZD2030 - stopa zwrotu w FZD2030
Ufzd203o - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2030
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SFZD20SS - stopa zwrotu w FZD2055
Ufzd205s - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2055
Uwaga:
1) udział poszczególnych grup został określony w załączniku nr 3.
2) zamawiający oczekuje podania stóp zwrotu od początku istnienia poszczególnych
funduszy
3) W przypadku osiągnięcia ujemnej średnioważonej stopy zwrotu Zamawiający przyzna O
pkt.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość punktowa ŚWIFZD

Badana ŚSFZD
x5 pkt
Najwyższa ŚSFZD

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 5 pkt
8) Średnioważony wskaźnik oceny profilu ryzyka poszczególnych FZD według
kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) - ŚWPR
Zamawiający wyznaczy średnioważony wskaźnik oceny profilu ryzyka
poszczególnych FZD według kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) - ŚWPR
jako sumę iloczynów wskaźników profilu ryzyka w poszczególnych FZD według
kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) i udziałów grup pracowników
przypisanych do danego funduszu zdefiniowanej daty, według następującego wzoru:
ŚWPR = (WPR2025X UFZD2025) + (WPR.2030X Ufzd203o) + (■■■) + (WPR2OS5X UFZD2055)
gdzie:
ŚWPR - średnioważony wskaźnik oceny profilu ryzyka
WPR202S - wskaźnik oceny profilu ryzyka w FZD2025
UFZD2025 - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2025
WPR2030 - wskaźnik oceny profilu ryzyka w FZD2030
Ufzd203o - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2030
WPR205S - wskaźnik oceny profilu ryzyka w FZD2055
UFZD2055 - udział pracowników Zamawiającego przypisanych do FZD2055
Uwaga: udział poszczególnych grup został określony w załączniku nr 3.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość punktowa ŚWPR

Badany ŚWPR
x 1 pkt
Najwyższy ŚWPR

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 1 pkt
1.3 Posiadane doświadczenie
1) Liczba zatrudnionych osób z licencją doradcy inwestycyjnego oraz liczba
zatrudnionych osób posiadających certyfikat CFA - Chartered Finanacial
Analist) - LDLCFA
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie posiadanego przez Wykonawcę
potencjału kadrowego - liczby osób z licencją doradcy inwestycyjnego oraz liczby
osób posiadających certyfikat CFA - Chartered Financial Analist
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Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość
punktowa
Badana liczba osób z licencją doradcy lub certyfikatem CFA
x2 pkt
Najwyższa liczba osób z Icencją doradcy lub certyfikatem CFA

LDLCFA

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 2 pkL
2) Liczba zarządzających portfelem akcyjnym - LZPA
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie posiadanego przez Wykonawcę
potencjału kadrowego - liczby osób zarządzających oraz analityków
zarządzających portfelem akcyjnym.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość
punktowa
Badana liczba osób zarządzającyh portfelem akcyjnym
x2 pkt
Najwyższa liczba osób zarządzających porfelem akcyjnym

LZPA

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 2 pkt

3) Liczba zarządzających portfelem dłużnym - LZPD
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie posiadanego przez Wykonawcę
liczby osób zarządzających oraz analityków
potencjału kadrowego
zarządzających portfelem dłużnym.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
LZPD

Wartość
punktowa
Badana liczba osób zarządzającyh portfelem dłużnym
x2 pkt
Najwyższa liczba osób zarządzających porfelem dłużnym
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 2 pkt

4) Doświadczenie w zarządzaniu produktami emerytalnymi w formie grupowej
-LPPEPPO
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie posiadanego przez Wykonawcę
doświadczenia - liczby lat doświadczanie w zarządzaniu produktami emerytalnymi
w formie grupowej (PPE, PPO)
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
punktowa
Wartość
Badana liczba lat doświadczenia w PPE i PPO
x3 pkt
Najwyższa liczba lat doświadczenia w PPE i PPO

LPPRPPO
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Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 3 pkt
5) Wartość zarządzanych aktywów zgromadzonych w ramach PPK - WAPPK
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie posiadanego przez Wykonawcę
doświadczenia - wartości zarządzanych aktywów zgromadzonych w ramach PPK
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość punktowa WAPPK

Badana wartość aktywów PPK
x5 pkt
Najwyższa wartość aktywów PPK

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 5 pkt
6) Wartość zarządzanych aktywów ogółem - WAO
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie posiadanego przez Wykonawcę
doświadczenia - wartości zarządzanych aktywów ogółem wg stanu na dzień
31.10.2020 r.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość punktowa WAO

Badana wartość aktywów
x3 pkt
Najwyższa wartość aktywów

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 3 pkt
7) Liczba obsługiwanych umów o zarządzanie PPK - LUZPPK
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie posiadanego przez Wykonawcę
doświadczenia - liczny obsługiwanych umów o zarządzanie PPK wą stanu na dzień
31.10.2020 r.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
Wartość
punktowa
Badana liczba obsługiwanych umów o zarządzanie PPK
x5 pkt
Najwyższa liczba obsługiwanych umów o zarządzanie PPK

LUZPPK

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 5 pkt
8) Liczba obsługiwanych uczestników PPK - LUPPK
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie posiadanego przez Wykonawcę
doświadczenia - liczny obsługiwanych uczestników PPK - pracowników dla których
Wykonawca prowadzi indywidualne rachunki PPK wg stanu na dzień 31.10.2020 r.
Zamawiający w danym kryterium przyzna punkty według następującego wzoru:
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Wartość punktowa LUPPK

Badana liczba obsługiwanych uczestników PPK
x3
Najwyższa liczba obsługiwanych uczestników PPK

pkt
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 3 pkt

Zamawiający dokona zsumowania wszystkich punktów osiągniętych przez Wykonawców we
wszystkich kryteriach według następującego wzoru:

Wartość punktowa oferty w Etapie I =

ŚOZ + WIFA + ZWIFA + WIFM + ZWIFM + WIFPD + ZWIFPD +
ŚWIFZD + ŚWPR + LDLCFA + LZPA + LZPD + LPPEPPO + WAPPK + WAO + LUZPPK +
LUPPK
gdzie:
ŚOZ - liczba punktów uzyskana w kryterium średnioważonej opłaty za zarządzanie;
WIFA - liczba punktów uzyskana w kryterium wynik inwestycyjny funduszu akcji;
ZWIFA - liczba punktów uzyskanych w kryterium zmienność wyniku inwestycyjnego funduszu akcji;
WIFM - liczba punktów uzyskana w kryterium wynik inwestycyjny funduszu mieszanego;
ZWIFM - liczba punktów uzyskanych w kryterium zmienność wyniku inwestycyjnego funduszu mieszanego;
WIFPD - liczba punktów uzyskana w kryterium wynik inwestycyjny funduszu papierów dłużnych;
ZWIPD - liczba punktów uzyskanych w kryterium zmienność wyniku inwestycyjnego funduszu papierów
dłużnych;
ŚWIFZD - liczba punktów uzyskana w kryterium wynik inwestycyjny w segmencie funduszy papierów dłużnych;
ŚWPR - liczba punktów uzyskana w kryterium średnioważonego wskaźnika oceny profilu ryzyka;
LDLCFA - liczba punktów uzyskana w kryterium liczba zatrudnionych osób z licencją doradcy inwestycyjnego
oraz liczba zatrudnionych osób posiadających certyfikat CFA - Chartered Finanacial Analist;
LZPA - liczba punktów uzyskana w kryterium liczba zarządzających portfelem akcyjnym;

■

LZPD - liczba punktów uzyskana w kryterium liczba zarządzających portfelem dłużnym;
LPPEPPO - liczba lat doświadczenia w zarządzaniu produktami emerytalnymi wformie grupowej (PPE, PPO
WAPPK - liczba punktów uzyskana w kryterium wartość zarządzanych aktywów zgromadzonych w ramach
PPK
WAO - liczba punktów uzyskana w kryterium wartość zarządzanych aktywów ogółem;
LUZPPK- liczna punktów uzyskana w kryterium liczby umów o zarządzanie PPK;
LUPPK - liczba punktów uzyskana w kryterium liczby uczestników PPK.

Zamawiający do Etapu II zaprosi Wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów
zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIX.
3.2 Etap II
Kryterium
1) Zapisy umów o zarządzanie i prowadzenie PPK - U
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Ocena subiektywna członków komisji - Zamawiający oceni zapisy umów o zarządzanie PPK oraz
umów o prowadzenie PPK przekazanych w etapie I pod kątem dostosowania ich do oczekiwań
Zamawiającego, szczególnie w zakresie:
a) obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego,
b) dodatkowych udogodnień i benefitów oferowanych przez Wykonawcę.
c) przesłanek zmiany umowy o zarządzania oraz umowy o prowadzenie;
dj warunków oraz okresu wypowiedzenia umowy o zarządzanie przez Wykonawcę;
ej dostępności do stacjonarnych punktów obsługi na terenie Olsztyna
f) warunki oraz terminy na wyjaśnienie rozbieżności we wpłatach otrzymywanych przez
Wykonawcę od Zamawiającego;
gj termin przekazania środków uczestnikowi PPK w przypadku zwrotu przed 60 rokiem życia,
hj termin przekazania środków uczestnikowi PPK w przypadku wypłatyjednorazowej lub pierwszej
raty po 60 roku życia,
Każdy członek komisji Zamawiającego w danym kryterium może przyznać punkty od O do 10 każdemu
Wykonawcy w wewnętrznym głosowaniu w następujący sposób:
10 pkt - oferta najlepiej spełniająca oczekiwania Zamawiającego
O pkt - oferta nie spełniająca oczekiwania Zamawiającego.
Uśredniona ocena każdej oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) będzie stanowiła
liczbę punktów przyznanej w danym kryterium.
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 5 pkt
2) Funkcjonalność systemu - obsługa kadrowo - płacowa - FKP
Subiektywna ocena członków komisji - Zamawiający oceni funkcjonalność systemu z punktu
widzenia obsługi kadrowo - płacowej, szczególnie w zakresie:
a) sposobu identyfikacji zgodności salda wpłat;
b) czytelność (przejrzystość) interfejsu aplikacji dla użytkownika w zakresie prezentowanych
danych
Oczekiwana prezentacja systemu i ieao funkcjonalności z perspektywy obsługi kadrowo płacowej maksymalnie 15 min.
Każdy członek komisji Zamawiającego w danym kryterium może przyznać punkty od Odo 8 każdemu
Wykonawcy w wewnętrznym głosowaniu w następujący sposób:
8 pkt - oferta o najwyższej ocenia funkcjonalności systemu z punktu widzenia kadrowo - księgowego
0 pkt - oferta o najniższej ocenie funkcjonalności systemu z punktu widzenia kadrowo - księgowego
Uśredniona ocena każdej oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) będzie stanowiła
liczbę punktów przyznanej w danym kryterium.
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 8 pkt
3) Funkcjonalność systemu - użytkownik - FU
Subiektywna ocena członków komisji - Zamawiający oceni funkcjonalność systemu z punktu
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widzenia użytkownika, szczególnie w zakresie:
a) sposobu udostępniania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych funduszu;
b) sposobu przekazania rocznej informacji o wysokości środków zgromadzonych na rachunku
uczestnika PPK oraz o wysokości wpłat dokonywanych na ten rachunek;
c) czytelność (przejrzystośćj interfejsu aplikacji dla użytkownika w zakresie prezentowanych
danych
Oczekiwana prezentacja systemu i ieao funkcjonalności z perspektywy uczestnika maksymalnie 15 min.
Każdy członek komisji Zamawiającego w danym kryterium może przyznać punkty od O do 12 każdemu
Wykonawcy w wewnętrznym głosowaniu w następujący sposób:
12 pkt - oferta o najwyższej ocenia funkcjonalności systemu z punktu widzenia użytkownika
O pkt - oferta o najniższej ocenie funkcjonalności systemu z punktu użytkownika
Uśredniona ocena każdej oferty (zaokrąglona do 0,1 pkt) będzie stanowiła liczbę punktów przyznanej
w danym kryterium.
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 12 pkt

Wartość punktowa oferty w Etapie II =
U + FKP + FU
gdzie:
U - liczba punktów uzyskana w kryterium zapisy umów;
FKP - liczba punktów uzyskana w kryterium funkcjonalność systemu (obsługa kadrowo- płacowa);
FU - liczba punktów uzyskana w kryterium funkcjonalność systemu (obsługa użytkownika).
4.

Punkty uzyskane w Etapie I i II sumują się.

5.

Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca w obydwu etapach wynosi 100.

6.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

7.

Jeżeli dwie lub więcej ofert po obydwu etapach będą miały taką samą ilość punktów, decyduje
liczba punktów uzyskanych w II Etapie

ROZDZ. XVII ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacji, w której:
1.

Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

2.

Wykonawca nie wyraził zgody na wydłużenie okresu ważności oferty na wniosek
Zamawiającego;

3.

Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia.

4.

Wykonawca nie podpisał prawidłowo oferty.

5.

Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia oraz informacje w ofercie.

ROZDZ. XVIII

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zamawiający zleca Wykonawcy zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK z dniem
wejścia w życie umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym na zasadach i
warunkach określonych w ustawie o PPK.
Środki gromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych lokowane będą w
funduszach/ subfunduszach zwanych funduszami zdefiniowanej daty (FZD) na zasadach i
warunkach określonych w ustawie o PPK.
Każdy uczestnik PPK będzie na podstawie wieku przypisany do właściwego FZD, chyba, że
złoży dyspozycję zmiany w tym zakresie. Każda dyspozycja zmiany uczestnika powinna być
poprzedzona przekazaniem informacji o potencjalnym ryzyku zmiany dedykowanego FZD na
inny.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wsparcia w procesie wdrażania
i funkcjonowania PPK zgodnie z załącznikiem nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - pkt. 1
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wsparcia w sferze informatycznej
w zakresie wdrażania i funkcjonowania PPK zgodnie z załącznikiem nr 3 - Opis przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający jest zobowiązany do odprowadzania na wskazany rachunek wpłat w terminach
i na zasadach określonych w ustawie o PPK:
- wpłat podstawowych Pracodawcy (Zamawiającego): 1,5 % wynagrodzenia;
- wpłat podstawowych Pracownika (uczestnika PPK): 2,0 % wynagrodzenia z zastrzeżeniem
art. 27 ust 2 Ustawy o PPK;
- wpłat dodatkowych Pracownika (uczestnika PPK): maksymalnie 2,0 % wynagrodzenia,
w przypadku, gdy Pracownik (uczestnik PPK) złoży taką dyspozycję.
Umowa o zarządzanie PPK oraz umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta na wzorze
Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz
w trakcie przeprowadzania postępowania.

ROZDZ.XIX

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH DALSZEGO PRZEBIEGU
WYBORU INSTYTUCJI FINANSOWEJ

1.

2.

3.

3.1
3.2

4.

Zaproszenie do Etapu II otrzyma trzech Wykonawców, których oferty nie zostały wykluczone
i spełniają warunki udziału w postępowaniu, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na
podstawie oceny ofert złożonych w Etapie I.
W przypadku mniejszej liczby ofert złożonych w Etapie I, Zamawiający zaprosi do Etapu II
wszystkich Wykonawców, których oferty nie zostały wykluczone i spełniają warunki udziału
w postępowaniu.
W ramach Etapu II, Zamawiający:
wskaże zapisy umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK przekazanych
w Etapie I, których modyfikacji będzie oczekiwał;
wystosuje do Wykonawców zaproszenie wskazując termin i miejsce indywidualnego
spotkania (wideokonferencji), na którym będzie oczekiwał zajęcia stanowiska w kwestii
umów o zarządzanie i prowadzenie, o których mowa ust. 3.1, zaprezentowania systemu do
obsługi kadrowo- płacowej oraz systemu do obsługi przez użytkownika.
Jeśli Wykonawca zaproszony do II etapu nie zaprezentuje systemu do obsługi kadrowopłacowej oraz systemu do obsługi przez użytkownika, zostanie mu przyznanych 0 pkt w
Etapie II.
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5.
6.

Jeżeli żaden Wykonawca nie przystąpi do Etapu II, Zamawiający rozstrzygnie konkurs na
podstawie wyników Etapu I.
W zależności od potrzeb, Zamawiający może wyznaczyć kilka terminów spotkań
indywidualnych z Wykonawcą. Każde spotkania będą miały charakter poufny. Żadna ze stron
nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych
ze spotkaniami.

ROZDZ. XX

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU
ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z KONKURSEM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 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 („RODO”], informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn, Plac. Jana Pawła II Nr 1,
10-101
Olsztyn,
NIP:
739-384-70-26,
tel.:
89
527-31-11,
e-mail:
kancelaria.ogolna@oIsztvn.eu.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się pod adresem: iod@olsztvn.eu
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Administratora
konkursu zgodnie z zarządzeniem nr 282 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu przygotowującego Urząd Miasta Olsztyna do wdrożenia
Pracowniczych Planów Kapitałowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadań
realizowanych przez Administratora w interesie publicznym. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit c] RODO.
4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych
uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w konkursie.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do zakończenia
konkursu. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak
długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa (5 lat okres archiwizacji), nie później
jednak niż do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych skutkującego obowiązkiem Administratora zaprzestania ich
przetwarzania.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
a.
żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
b.
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w
jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora.
Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na
adres: iod@olsztvn.eu
7.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych],
8.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich
(tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji
międzynarodowych.
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ROZDZ. XXI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PPK.

2.

Przywołane w regulaminie załączniki stanowią jego integralną część.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

3.1.

Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

3.2.

Zmiany treści regulaminu przed terminem składania ofert.

ROZDZ. XXII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 -

Formularz ofertowy;
Oświadczenie wykonawcy dotyczące
postępowaniu oraz podanych informacji;
Opis przedmiotu zamówienia.

spełnienia

r CYU

warunków

udziału

w

IX

Pioctłfrzymowicz

jYREKTOR wydziału

PODIN O '!'KTOR
__Wi.’'

Barbara Tulibacka

Krzysztof :_,.u!ldowski

U^T^VVOZiAhU
Hannf} Mikulska-Bojarska
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Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
.2020 r.

Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa
Siedziba i adres
Nr telefonu
NIP
REGON
NrKRS
Reprezentowany przez
Imię, nazwisko, stanowisko
Podstawa do reprezentacji
e-mail
Adres strony internetowej
OFERTA
DLA
URZĘDU MIASTA OLSZTYNA
NA:
WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY
KAPITAŁOWE (PPKJ W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA
my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

1.

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym
w regulaminie z uwzględnieniem następujących parametrów:
Opłata za zarządzanie w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty, wynoszą:
Fundusz zdefiniowanej daty

Wysokość opłaty

FZD 2025
FZD 2030
FZD 2035
FZD 2040
FZD 2045
FZD 2050
FZD 2055
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2. Oświadczamy, że fundusze osiągnęły następujące wyniki inwestycyjne mierzone stopą zwrotu
netto przy odchyleniu standardowym wskazanym jak niżej:

Badane fundusze1,2

Horyzont
czasowy3

Wynik
inwestycyjny
(stopa
zwrotu netto)

Zmienność
wyniku
inwestycyjnego
(odchylenie
standardowe)4

3 lata
Fundusz akcji

5 lat
10 lat
3 lata

Fundusz mieszany

5 lat
10 lat
3 lata

Fundusz papierów dłużnych

5 lat
10 lat

Uwaga:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

3.

Wybór funduszu do badanego segmentu powinien nastąpić na podstawie klasyfikacji określonej w
portalu analizy.pl znajdującą się na stronie httns://www.analizv.vl/metodologie:
w przypadku kiedy Wykonawca w danym segmencie posiada kilka funduszy - podaje fundusz o
największej wartości aktywów, którym zarządza co najmniej 5 lat;
Zamawiający oczekuje podania wyników inwestycyjnych w następujących przedziałach:
od 30.10.2017 do 30.10.2020 - za 3 lata
od30.10.2015do 30.10.2020 -za 5lat
od 30.10.2010 do 30.10.2020 - za 10 lat
Zamawiający oczekuje obliczenia odchylenia standardowego w okresie:
od 30.10.2017do 30.10.2020 -za 3 lata
W przypadku zarządzania funduszem w okresie krótszym niż 10 lat, Wykonawca w poz. „10 lat"
podaje stopę zwrotu tego za okres jego prowadzenia.
W przypadku osiągnięcia ujemnej stopy zwrotu przed badany fundusz we wskazanym horyzoncie,
Zamawiający przyzna 0 pkt.

Oświadczamy, że w pkt. 2 wykazano parametry następujących funduszy:
Badane fundusze

Nazwa funduszu

Data pierwszej
wyceny

Wartość
aktywów
(31.10.2020 i-Q

Fundusz akcji
Fundusz mieszany
Fundusz papierów
dłużnych________
4. Oświadczamy, że prowadzone fundusze zdefiniowanej daty FZD prowadzone w ramach PPK
osiągnęły następujące wyniki inwestycyjne mierzone stopą zwrotu netto i posiadają
następujący wskaźnik oceny profilu ryzyka według kluczowych informacji dla inwestorów
(KIID)
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Kategoria funduszu

Wynik inwestycyjny 1,2
(stopa zwrotu netto)

Wskaźnik oceny profilu
ryzyka3

FZD 2025
FZD 2030
FZD 2035
FZD 2040
FZD 2045
FZD 2050
FZD 2055
Uwaga:
1) zamawiający oczekuje podania stóp zwrotu od początku istnienia poszczególnych funduszy
2) W przypadku osiągnięcia ujemnej średnioważonej stopy zwrotu Zamawiając przyzna 0 pkt.
3) Zgodnie z kluczowymi informacjami dla inwestorów (KIIDj.

5. Oświadczamy, że posiadamy następujący potencjał kadrowy i doświadczenia:
Badane parametry

Dane

Liczba zatrudnionych osób z licencją doradcy inwestycyjnego
oraz liczba zatrudnionych osób posiadających certyfikat CFA Chartered Finanacial Analist
Liczba osób zarządzających portfelem akcyjnym
Liczba osób zarządzających portfelem dłużnym
Liczba lat doświadczenia w zarządzaniu produktami
emerytalnymi w formie grupowej (PPE, PPO)___________
Wartość zarządzanych aktywów zgromadzonych w ramach PPK
Wartość zarządzanych aktywów ogółem
Liczba obsługiwanych umów o zarządzanie PPK
Liczba obsługiwanych uczestników PPK
Uwaga:
1) Zamawiający oczekuje podania danych według stanu na dzień 31.10.2020 r.
6.

Zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w
regulaminie.

7.

Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy o zarządzanie
PPK oraz umowy o prowadzenie PPK w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

8.

Oświadczamy że:
26

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY
KAPITAŁOWE (PPKJ W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA
8.1.

zapoznaliśmy się z treścią regulaminu dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń,

8.2

podane wyniki inwestycyjne oraz wartości odchylenia standardowego
w poszczególnych segmentach funduszy sa zgodne z rzeczywistymi wartościami
funduszy we wskazanych horyzontach czasu i akcentujemy możliwość wystąpienia
Zamawiającego o dokładne notowania i obliczenia, które bvłv podstawa
przygotowania oferty;

8.3.

akceptujemy zakres wymagany w załączniku nr 3 - opis przedmiotu zamówienia,

8.4.

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

8.5.

gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: regulaminu,
wyjaśnień oraz zmian do regulaminu,

8.6.

zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w regulaminie.

9.

Oświadczamy,

że

informacje

i

dokumenty

(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nrzałącznika, nrstrony)

nie mogą być udostępnione, gdyż są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą
przedsiębiorstwa.
10.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. *).

11.

Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na:

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

adres
nr telefonu
e-mail
Wraz z ofertą składamy następujące załączniki:
Wzór umowy o zarządzanie PPK
Wzór umowy o prowadzenie PPK
Regulaminy/ OWU mające zastosowanie do umów
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz podanych informacji
Aktualny odpisu z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez
upływem terminu składania ofert;
Pełnomocnictwo do podpisania oferty

czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia Tl 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 04.05.2016, str. 1], Jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych (innych niż
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bezpośrednio jego dotyczących) lub gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
wynikające z art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust 5 RODO, Wykonawca nie składa tego oświadczenia (usunięcie treści
oświadczenia może nastąpić przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz podanych informacji

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
WYKONAWCA:
Pełna nazwa
Siedziba i adres

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODANYCH
INFORMACII

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
w odpowiedzi na

Działając w imieniu

ogłoszenie z dnia 20.11.2020 r w sprawie wyboru Wykonawcy - instytucji finansowej
zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) oraz prowadzącej indywidualne
rachunki

Pracowniczych Planów Kapitałowych

(PPK)

uczestników

oświadczam, że

reprezentowany przeze mnie Wykonawca:
1)

zawarł co najmniej pięć umów o zarządzanie PPK i prowadzi indywidualne rachunki
PPK uczestników w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 osób, które są
realizowane z należytą starannością:

L.p.

Nazwa podmiotu

Liczba pracowników

1
2
3
4
5
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2)

(co najmniej 5 - letnie) letnie doświadczenie w zarządzaniu
posiada
aktywami i instrumentami finansowymi wymienionymi w art. 37 Ustawy o PPK;

Podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(miejscowość), dnia

podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu ofertowym oraz w oświadczeniach
są aktualne i zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

(miejscowość), dnia

podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
I.

WARUNKI OBLIGATORYJNE

W uzupełnieniu czynności przewidzianych w ustawie PPK w ramach przedmiotu zamówienia
Wykonawca będzie odpowiadał za następujący czynności:
1.
Wsparcie w procesie wdrażania i funkcjonowania PPK
1.1. Wykonawca ustali wspólnie z Podmiotem zatrudniającym harmonogram wdrożenia
PPK.
1.2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia online i/lub szkolenia stacjonarne, w miejscu
i terminie uzgodnionym z Podmiotem zatrudniającym:
- dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie PPK po stronie Podmiotu zatrudniającego;
- dla pracowników Podmiotu zatrudniającego.
1.3.

Wykonawca dostarczy materiały edukacyjno-informacyjne w formie elektronicznej i/lub
papierowej w liczbie odpowiadającej potrzebom Podmiotu zatrudniającego.
1.4. Wykonawca gwarantuje stałe wsparcie informacyjne dla pracowników - przed zawarciem
umowy o prowadzenie PPK oraz w trakcie trwania umowy (m.in. dla nowych
pracowników).
1.5. Wykonawca wyznaczy indywidualnego opiekuna do współpracy/kontaktu z osobami
odpowiedzialnymi w Podmiocie zatrudniającym za wdrożenie i prowadzenie spraw
związanych z PPK. Wykonawca przekaże Podmiotowi zatrudniającemu dane
teleadresowe opiekuna, które zapewnią możliwość bezpośredniego kontaktu w dni
robocze w godzinach pracy Wykonawcy, poprzez możliwość skontaktowania się z nim
poprzez indywidulaną skrzynkę mailową oraz bezpośredni numer telefonu (stacjonarny
lub komórkowy). Nie dopuszcza się podania przez Wykonawcę ogólnego numeru telefonu
do Wykonawcy lub numeru infolinii Wykonawcy.
1.6. Wykonawca wyznaczy infolinię oraz skrzynkę pocztową do obsługi uczestników
PPK.
1.7. Wykonawca będzie przekazywał podmiotowi zatrudniającemu oraz pracownikom
(uczestnikom PPK) bieżące informacje, które będą dotyczyły zmian w przepisach prawa
w zakresie PPK.
1.8. Wymienione powyżej czynności podejmowane przez Wykonawcę mają charakter
nieodpłatny.
2. Wsparcie w sferze informatycznej
2.1. Wykonawca zapewni Podmiotowi zatrudniającemu dostęp do serwisu internetowego
umożliwiającego administrowanie PPK.
2.2. Wykonawca zapewni uczestnikom PPK dostęp do serwisu internetowego umożliwiającego
m.in. sprawdzenie stanu rachunku, zmianę wybranych danych osobowych, składanie
zleceń i dyspozycji z zastrzeżeniem, że wybrane oświadczenia woli będą mogły być
również składane w postaci papierowej w placówce stacjonarnej Instytucji finansowej.
2.3. Wykonawca dostarczy materiały informacyjne dotyczące działania i funkcjonalności ww.
serwisów (instrukcja obsługi). W razie potrzeby Wykonawca przeprowadzi szkolenia
mające na celu omówienie sposobu obsługi serwisów internetowych.
2.4. Wykonawca będzie brał czynny udział podczas integrowania platformy internetowej do
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2.8.

obsługi PPK z systemem kadrowo-płacowym Zamawiającego. Szczegółowe dane
o systemach kadrowo-płacowych zamieszczone zostały w pkt III opisu przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca zapewni bieżącą obsługę serwisową serwisów internetowych.
Dane zgromadzone w systemie Zamawiającego umożliwią, w sposób automatyczny
przygotowanie zestawu informacji dla TFI. Dane generowane są w formatach zgodnych
z Zakresem i formatem komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją
finansową w obszarze PPK - Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPKwersja 1.02 z dnia 22.06.2020 r.
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą
systemu finansowo- księgowego po stronie Zamawiającego w zakresie prawidłowej
implementacji formatu wymiany danych oraz doprowadzenia do prawidłowej wymiany
danych pomiędzy systemami.
Wymienione powyżej rozwiązania mają charakter nieodpłatny.

II.

INFORMACJE O STRUKTURZE WIEKOWEJ OSÓB ZATRUDNIONYCH

2.5.
2.6.

2.7.

Informacje o strukturze wiekowej osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna na dzień
30 października 2020 r.

Osoba zatrudniona
urodzona w latach
1963-1967
1968-1972
1973-1977
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997

Domyślne
przypisanie do
FZD
FZD 2025
FZD 2030
FZD 2035
FZD 2040
FZD 2045
FZD 2050
FZD 2055

Liczba osób

Udział

52

10%
14%
21%

67
105
117
96

Razem

III.

24%

19%

39
20

8%
4%

496

100 %

INFORMACJE O SYSTEMIE KADROWO-PŁACOWYM
Nazwa jednostki
organizacyjnej

Urząd Miasta
Olsztyna
Plac Jana Pawła II1
10-101 Olsztyn,

Nazwa programu
obsługującego
system kadrowopłacowy
System Finansowoksięgowy KSAT 2000i

Producent
oprogramowania

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice

Format plików,
które są
generowane z
systemu
Format zgodny z
Zakresem i formatem
komunikacji
pomiędzy
pracodawcą i
instytucją finansową
w obszarze PPK
Standard
rekomendowany
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WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY
KAPITAŁOWE (PPK] W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA
przez przez Grupę
Projektowa PPK
wersja 1.02 z dnia
22 czerwca 2020 r.

PODINSPEKTOR
Krzysztof Lewando wski
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REKTOR WYDZIAŁU
DYREKTOR WYDZIAŁU

J oJA (j

Barbara Tulibacha
Hanna MilĄilska-Bojarsl■■■

