
Załącznik nr 1 

.............................. dnia .............................. 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa: …………………………………………………………….………………………… 

Adres: …………………………………………………………….……………………….…. 

Numer KRS (jeśli dotyczy) …………………………………………………………………. 

Numer NIP (jeśli dotyczy)……………………………………………………………………  

E-mail: ………….................... Tel. ……………………………………………………...…… 

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, tel., e-mail); 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Przedmiot zamówienia:  

Wybór instytucji finansowej  prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Szkole                  

Podstawowej nr 2 w Bochni 

 

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za:  

Średnia opłata w wysokości ………....% wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym 

opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana  w okresie 20 lat od zawarcia 

umowy. 

 

4. Oświadczam, iż według stanu na  wrzesień 2020 r. pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa 

w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi ………….. .  

 

5. Oświadczam, iż według stanu na 30 listopada 2020 r. wykonawca prowadzi PPK ……………….. 

uczestników. 

 

6. Oświadczam, iż według stanu na wrzesień 2020 r. wartość  aktywów zarządzanych przez 

Wykonawcę wynosi ……………………. mld zł. 

 

7. Zobowiązuję się zawrzeć umowę na czas nieokreślony z terminami:  

1) zarządzanie PPK – do 31.12.2020 r. z mocą obowiązywania od dnia przypadającego przed 

26.03.2021 r. 

2) prowadzenie PPK – nie wcześniej niż od 02.04.2021 r. lecz nie później niż 

do 10.04.2021 r. 

 

8. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego – pkt 

IV Zapytania ofertowego.  

 

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 

10. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres do dnia 31 grudnia 2020 r.  



11. W załączeniu przygotowany wzór umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędną do 

jej zawarcia dokumentacja dotycząca PPK. 

 

12. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.    

 

13. 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.*  

 

…………..………………………… 
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona) 
 
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


