Zapytanie ofertowe nr 22/2019/NFOŚiGW
z dnia 20.09.2019 roku
W związku z realizacją Projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu
Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.
współfinansowany ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5
„Edukacja Ekologiczna”
na:
Animację pracy z dziećmi w trakcie Niedzieli św. Franciszka w 3 lokalizacjach w Polsce
w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot
Caritas i społeczności lokalnych”.
I. Informacje o zamawiającym
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
Strona internetowa: www.caritas.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest animacja pracy z dziećmi w trakcie Niedzieli św.
Franciszka w 3 lokalizacjach w Polsce.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Opis zajęć z dziećmi, będącymi przedmiotem animacji:
Zajęcia wprowadzające dzieci w znaczenie praktyczne zastosowanie ekologii dnia
codziennego. Zajęcia będą obejmowały takie aktywności jak: pobudzanie aktywności
fizycznej, aktywności plastyczne, szeroko rozumiany crafting, stylizację i inne.
2) Termin i miejsce zajęć:
a) 6.10.2019 roku, 12:00 -15:00 – Szczecinek, Parafia Ducha Świętego, Klasztorna 23,
78-400 Szczecinek,
b) 6.10.2019 roku, 12:00 -15:00 – Błażowa, Parafia Św. Marcina, Armii Krajowej 1,
36-030 Błażowa,
c) 13.10.2019 roku, 9:00 -14:00 – Sosnowiec, Parafia św. Antoniego z Padwy w
Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 20, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
3) Planowana ilość uczestników zajęć: Ok. 25 osób.
4) Czas trwania zajęć: 3 godziny.
5) Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć: 200 zł brutto za godzinę.

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Posiada przygotowanie merytoryczne do prowadzenia animacji - doświadczenie
pracy z dziećmi, min. 2 lat.
2. Utożsamianie się z nauczaniem Papieża Franciszka zawartym w encyklice Laudato si'.
3. Przedstawi CV potwierdzające swoje kompetencje.
IV. Oferty częściowe
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium kompetencji
Oferenta.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
1. Oferty można składać:
a. osobiście,
b. pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.ls@caritas.org.pl,
c. pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
Uwaga – w przypadku składana ofert osobiście lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis
„Oferta doradcy na potrzeby realizacji projektu LAUDATO SI.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 27 września 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data
wpłynięcia przesyłki na podany adres).
VII. Osoba do kontaktu z Oferentami:
Andrzej Grupa, adres: agrupa@caritas.org.pl
VIII. Uwagi końcowe
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
2. Zapytanie jest upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania danego wydarzenia lub zmiany terminu
wykonania usługi, o czym powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed wskazanym
terminem.

