Zapytanie ofertowe nr 17/2019/NFOŚiGW
z dnia 22 sierpnia 2019 roku
W związku z realizacją projektu pn. Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu
wspólnot Caritas i społeczności lokalnych współfinansowanego ze środków NFOŚiGW
w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja Ekologiczna” na:

Organizację i przeprowadzenie dwudniowych warsztatów międzynarodowych
dla Animatorów i Wolontariuszy Caritas

I. Informacje o zamawiającym
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
Numer telefonu: (22) 334-85-00

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowych warsztatów
międzynarodowych dla Animatorów i Wolontariuszy Caritas.
1. Termin , czas i miejsce warsztatów:
23-24 września 2019 r. Łączny czas zajęć warsztatowych - 12h lekcyjnych.
Miejsce : Caritas Polska ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa
2. Tematyka i zakres warsztatów:
1) Cel warsztatów
Formacja osobista, zapewnienie odpowiedniej wiedzy i kształtowanie umiejętności
wolontariuszy i animatorów Caritas, a także ich integracja i wymiana dobrych praktyk z
działającymi na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju aktywistami z
zagranicznych chrześcijańskich organizacji pozarządowych inspirowanych ideą ekologii
integralnej.
2) Forma warsztatów
Warsztaty będą obejmować pracę nad trzema ścieżkami rozwojowymi:
- ścieżka 1: Nasze Fundamenty - celem tej ścieżki jest formacja uczestników i
wymiana doświadczeń na temat osobistych, etycznych, społecznych i duchowych
motywacji do działania na rzecz ekologii integralnej, w kontekście aktualnych
wyzwań ekologiczno-społecznych;

-

-

ścieżka 2: Nasze Potencjały - celem tej ścieżki jest wymiana dobrych praktyk
(analiza studiów przypadku z Polski i zagranicy) oraz umiejętności (kampanierskich,
komunikacyjnych i rzeczniczych) pomiędzy prowadzącymi warsztaty a animatorami
i wolontariuszami;
ścieżka 3: Nasze Wspólnoty - celem tej ścieżki jest spotkanie i integracja polskich
animatorów i zagranicznych gości, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami
zaangażowania na rzecz ekologii integralnej i poznawać lepiej kulturowy i społeczny
kontekst działalności polskich animatorów.

3) Harmonogram:
Dzień 1:
8:30
śniadanie
9:30 Ścieżka III Nasze Wspólnoty - Wspólna modlitwa
10:00 Ścieżka III Nasze Wspólnoty - Przywitanie i poznanie się uczestników i
prowadzących warsztaty, ice breakers
10:45 Ścieżka I Nasze Fundamenty - Co się dzieje w naszym wspólnym domu – cz.I
11:30
przerwa kawowa
11:45 Ścieżka I Nasze Fundamenty - Co się dzieje w naszym wspólnym domu – cz.II
13:30
przerwa obiadowa
14:30 Ścieżka I Nasze Fundamenty - Wiara i ekologia
15:15 Ścieżka I Nasze Fundamenty - Katolicka Nauka Społeczna
16:00
przerwa na kawę i ciastka
16:15 Ścieżka II Nasze Potencjały - Case studies zagranicznych inicjatyw na rzecz
zrównoważonego rozwoju / spotkanie z przedstawicielami ww. inicjatyw
17:15 Ścieżka III Nasze Wspólnoty - Nasze osobiste motywacje i historie
zaangażowania – gości zagranicznych, animatorów, uczestników
18:15
modlitwa na zakończenie
19:00
kolacja
20:00
czas wolny i integracja
Dzień 2:
8:30
śniadanie
9:30 Ścieżka III Nasze Wspólnoty - Wspólna modlitwa
10:00 Ścieżka II Nasze Potencjały - Planowanie strategii kampanii społecznej na
rzecz ekologii integralnej w mojej społeczności
11:30
przerwa kawowa
11:45 Ścieżka II Nasze Potencjały - Budowanie relacji z parafią, lokalną
społecznością i jej reprezentantami w kontekście prowadzenia kampanii na
rzecz ekologii integralnej
12:30 Ścieżka II Nasze Potencjały - Tworzenie skutecznego przekazu na rzecz
ekologii integralnej
13:15
Msza Święta
14:15 Ścieżka III Nasze Wspólnoty - Zakończenie warsztatów
14:30
obiad

3. Ilość szkolonych:
Łącznie 15 uczestników
4. Metody warsztatowe
Zajęcia prowadzone będą w sposób angażujący uczestników. Wykorzystane zostaną
takie metody jak:
- wykład interaktywny/quiz;
- seminarium;
- praca w grupach;
- rozmowa z gościem;
- wymiana doświadczeń i dyskusja;
- role play;
- case studies;
- spotkanie z praktykami;
- zajęcia rękodzielnicze.
5. Zakres zlecenia
1) Wykonawca zapewni noclegi dla 15 uczestników (w tym prowadzących) - 2 noce.
2) Wykonawca zapewni wyżywienie dla 15 uczestników (w tym prowadzących) - 2 dni wg
harmonogramu).
3) Wykonawca zapewni tłumaczenie w toku trwania warsztatów (2 dni)
4) Wykonawca zapewni dojazd 3 wykładowców zagranicznych (bilety lotnicze)
5) Wykonawca zapewni odpowiednich prowadzących/ ekspertów dziedzinowych na
każdy z paneli w ramach 3 ścieżek rozwojowych:
- ścieżka 1 - Nasze Fundamenty (czas trwania 180 minut): 2 ekspertów.
- ścieżka 2 - Nasze Potencjały (czas trwania 240 minut): 1 ekspert.
- ścieżka 3 - Nasze Wspólnoty (czas trwania 105 minut): 1 moderator.
6) Wykonawca będzie prowadził nadzór merytoryczny i organizacyjny (wspólnie z
przedstawicielami Caritas) nad przeprowadzeniem warsztatów, w tym będzie
odpowiadał za porządek warsztatów.
7) Wykonawca sporządzi raport końcowy z warsztatów, dotyczący kwestii technicznych
(t.j. oświadczenie dot. ilości uczestników, przebieg warsztatów, napotkane problemy)
oraz merytorycznych (ocena przeprowadzonych warsztatów pod kątem zgodności
efektów z zamierzeniami, sprawozdanie z przebiegu warsztatów)
8) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi ankietę oceny każdego z warsztatów.
9) Wykonawca zapewni dokumentację zdjęciową z warsztatów.

III. Wymagania dot. osób prowadzących warsztaty:
1. Oczekiwania wobec prowadzącego w ramach ścieżki 1 - Nasze Fundamenty
1) Specjalista z dziedziny ekologii integralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
prowadzący działalność naukową i/lub dydaktyczną w dziedzinie ekologii
integralnej, zajmujący się tymi zagadnieniami czynnie od nie mniej niż 10 lat.
Stopień naukowy doktora nauk społecznych będzie dodatkowym atutem. (0-12 pkt).
2) Udokumentowana wiedza ekspercka dot. zagadnień poruszanych przez Papieża
Franciszka w Encyklice Laudato si’ (0-8 pkt).
3) Udokumentowany dorobek w zakresie prowadzenia wykładów lub warsztatów na
temat ekologii integralnej i Katolickiej Nauki Społecznej – min. 10 lat prowadzenia
wykładów lub warsztatów w tym zakresie (0-10 pkt).
2. Oczekiwania wobec prowadzącego w ramach ścieżki 1 - Nasze Fundamenty
1) Pracownik lub działacz europejskiej organizacji na rzecz ochrony
klimatu/ekologicznej mającej doświadczenie (min. trzyletnie) w przeprowadzaniu
kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości klimatycznej.
Współpraca z instytucjami Kościoła Katolickiego będzie dodatkowym atutem.
zajmujący się tymi zagadnieniami czynnie od nie mniej niż 10 lat (0-12 pkt).
2) Udokumentowana wiedza ekspercka dot. zagadnień poruszanych przez Papieża
Franciszka w Encyklice Laudato si’ (0-8 pkt).
3) Udokumentowany dorobek w zakresie prowadzenia wykładów lub warsztatów na
temat edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej i ekologii integralnej – min. 3
lat prowadzenia wykładów lub warsztatów w tym zakresie (0-10 pkt).
3. Oczekiwania wobec prowadzącego w ramach ścieżki 2 - Nasze Potencjały
1) Pracownik lub działacz europejskiej organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,
mający doświadczenie (min. trzyletnie) w czynnym prowadzaniu kampanii na rzecz
zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości klimatycznej, w budowaniu relacji i
współpracy oraz skutecznego przekazu na rzecz ekologii integralnej. Współpraca z
instytucjami Kościoła Katolickiego będzie dodatkowym atutem (0-12 pkt).
2) Udokumentowana wiedza ekspercka dot. zagadnień poruszanych przez Papieża
Franciszka w Encyklice Laudato si’ (0-8 pkt).
3) Udokumentowany dorobek w zakresie prowadzenia wykładów lub warsztatów na
temat komunikacji społecznej i ekologii integralnej – min. 10 lat prowadzenia
wykładów lub warsztatów w tym zakresie (0-10 pkt).
4. Oczekiwania wobec prowadzącego w ramach ścieżki 3 - Nasze Wspólnoty
1) Pracownik lub działacz europejskiej organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,
mający min. trzyletnie doświadczenie pracy z chrześcijańskimi organizacjami
społecznymi, w animowaniu wspólnot działających na rzecz klimatu i ekologii
integralnej, w budowaniu relacji i współpracy oraz skutecznego przekazu na rzecz

ekologii integralnej. Współpraca z instytucjami Kościoła Katolickiego będzie
dodatkowym atutem (0-12 pkt).
2) Udokumentowana wiedza ekspercka dot. zagadnień poruszanych przez Papieża
Franciszka w Encyklice Laudato si’ (0-8 pkt).
3) Udokumentowany dorobek w zakresie prowadzenia wykładów lub warsztatów na
temat komunikacji społecznej i ekologii integralnej – min. 10 lat prowadzenia
wykładów lub warsztatów w tym zakresie (0-10 pkt).
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1) Prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2) Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym
gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia.
3) Dostarczą CV oraz portfolio specjalistów, o których mowa w pkt. III;
4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
5) Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży
oświadczenie będące częścią Formularza ofertowego, oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 oraz oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
V. Sposób oceny oferty
1. Kryterium kompetencji kadry prowadzącej (max 60 pkt):
Ocena spełnienia kryteriów wskazanych w pkt. VIII nastąpi na podstawie otrzymanej
dokumentacji.
2. Kryterium ceny (max 30 pkt):
Najniższa zaoferowana cena otrzyma 30 pkt.
Cena wyższa od najniższej do 15% otrzyma 25 pkt.
Cena wyższa od najniższej do 35% otrzyma 20 pkt.
Cena wyższa od najniższej do 55% otrzyma 15 pkt.
Cena wyższa od najniższej powyżej 56% otrzyma 10 pkt.
VI. Inne warunki
Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym,
komputerowym etc.)
2. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.

3. Do ofert należy załączyć:
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego),
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego),
4. Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy musi być podpisana przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie podpisy winny być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelnie imię i
nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania
podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.
VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
1) Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Oferty można
składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres: Caritas Polska ul.
Okopowa 55 01-043 Warszawa w godzinach 8:00 do 16:00, poniedziałek – piątek,
lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.ls@caritas.org.pl (na przesyłce
pocztowej należy dopisać NFOŚiGW).
2) Ofertę należy złożyć do dnia 29 sierpnia 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data
wpłynięcia przesyłki na podany adres).
3) Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 29 sierpnia 2019 r. o
godzinie 13:00.
IX. Adres do kontaktu z Oferentami:
adres: zamowienia.ls@caritas.org.pl.
X. Tryb udzielania wyjaśnień
1) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
przedmiotowego zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na email: zamowienia.ls@caritas.org.pl.
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail
wskazany w zapytaniu.
XI. Tryb ogłoszenia wyników postepowania
Wszyscy Oferenci, którzy złożą ofertę zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a
wybrany Oferent dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania
umowy.
XII. Zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy.
XIII. Uwagi końcowe
1) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
2) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
3) Zapytanie jest upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia (w
zależności od zaistniałych potrzeb).
5) W przypadku zmiany wysokości zamówienia ceny jednostkowe nie mogą ulec
zmianie.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania danego wydarzenia lub zmiany
terminu wykonania usługi, o czym powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed
wskazanym terminem.
XIV. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

