
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Przeskok 2 planuje zlecić usługę „Doradztwa w wyborze i wdrożenia Pracowniczych Planów 

Kapitałowych (PPK) w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, którego celem jest 

zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK”. 

Termin zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK: do 30 listopada 2020 r. 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest państwową jednostką organizacyjną 

posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Zakres 

działalności AOTMiT został uregulowany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).  

Stan zatrudnienia na 28.08.2020 r. wynosi 231 osób.  

 

Zakres planowanej do zlecenia usługi obejmuje m. in.: 

1) doradztwo w wyborze podmiotu zarządzającego i negocjacji warunków umowy 

o zarządzanie i prowadzenie PPK, w tym: 

a) dokonanie opisu metodologii wyboru PPK, 

b) analiza i porównanie ofert poszczególnych PPK, obejmujące w szczególności: 

–  warunków zarządzania, 

–  doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi, 

– efektywnością w zarządzaniu aktywami, 

c) przedstawienie najkorzystniejszej oferty dla AOTMiT w zakresie PPK, 

2) przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników AOTMiT z zakresu PPK, 

3) doradztwo w przygotowaniu procedur wewnętrznych w AOTMiT z zakresu PPK. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1) kopie dokumentów firmy (wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS), 

2) doświadczenie z zakresu realizacji usług doradztwa w wyborze i wdrożenia PPK, 

3) proponowaną cenę usługi w kwocie netto i brutto, 

4) harmonogram wyboru i wdrożenia PPK z uwzględnieniem wskazanego terminu na zawarcie 

umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. 

 

Ofertę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres e-mail: br.tyszka@aotm.gov.pl do dnia 

7 września 2020 r. lub w wersji papierowej złożyć w ww. terminie w sekretariacie siedziby AOTMiT 

lub przesłać na adres Zamawiającego, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu oferty do 

siedziby AOTMiT.  

Zamawiający/Agencja ma prawo unieważnić zapytanie bez podawania przyczyny na każdym 

etapie postępowania 
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