
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 25/2019/NFOŚiGW 

z dnia 31 PAŻDZIERNIKA 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: 

 

 

organizacja i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej na temat 

ekologii integralnej 

 

 

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 międzynarodowej 

konferencji naukowej na temat ekologii integralnej 

 

1. Termin konferencji 

 

15-16 listopad 2019 r.  

 

 

2. Tematyka i zakres konferencji: 

 

Konferencja będzie poświęcona tematyce ekologii integralnej, czyli poruszać będzie 

zagadnienia z dziedziny ekologii z perspektywy chrześcijańskiej, odwołując się do Katolickiej 

Nauki Społecznej oraz  najważniejszych dokumentów Kościoła Katolickiego. Poruszone 

zostaną zagadnienia ochrony klimatu i atmosfery, ochrony krajobrazu i bioróżnorodności w 

interdyscyplinarnym duchu ekologii integralnej ukazanym w encyklice Laudato si’. Cała 

konferencja będzie podzielona na panele, a uczestniczyć w nich będą zarówno eksperci z 

dyscyplin takich jak teologia, filozofia czy nauki społeczne, którzy stworzą pojęciowe 

podstawy do dyskusji i dostarczą naukowej, zobiektywizowanej wiedzy, jak również działacze 

i aktywiści, podając praktyczne przykłady zaangażowania i rzecznictwa na rzecz ochrony 

klimatu.  

Szczegółowe zagadnienia, które powinny zostać poruszone w panelach to:  

1) Nauka Kościoła w kontekście antropocenu i kryzysu klimatycznego; 

teologia i duchowość ekologiczna jako źródło nawrócenia 

ekologicznego 



 
 
 

2) Ekologia a wartości: Etyka i estetyka środowiskowa u podstaw ochrony 

klimatu, krajobrazu i bioróżnorodności 

3) Teologia stworzenia a moralny obowiązek ochrony środowiska; 

zaangażowanie Kościoła na rzecz ekologii w różnych tradycjach 

chrześcijańskich 

4) Dialog społeczny w odpowiedzi na zagrożenia związane z niszczeniem 

dóbr wspólnych: atmosfery, klimatu, bioróżnorodności; przykłady 

dobrych praktyk wynikających z etyki i estetyki ekologicznej 

5) Działanie jako odpowiedź na kryzys klimatyczny; różne formy 

działalności na rzecz ochrony klimatu 

 

 

3. Harmonogram: 

 

Dzień 1: 

 

godzina Program 

9:00 Otwarcie konferencji 

9:30 Nauka Kościoła w kontekście antropocenu i kryzysu klimatycznego; teologia i 

duchowość ekologiczna jako źródło nawrócenia ekologicznego + dyskusja 

panelowa 

11:15 Przerwa kawowa 

11:30 Ekologia a wartości: Etyka i estetyka środowiskowa u podstaw ochrony klimatu, 

krajobrazu i bioróżnorodności + dyskusja panelowa 

13:15 obiad 

14:15 Teologia stworzenia a moralny obowiązek ochrony środowiska; zaangażowanie 

Kościoła na rzecz ekologii w różnych tradycjach chrześcijańskich + dyskusja 

panelowa 

17:15 Zakończenie dnia 1 konferencji 

 

Dzień 2: 

 

godzina Program 

9:00 Dialog społeczny w odpowiedzi na zagrożenia związane z niszczeniem dóbr 

wspólnych: atmosfery, klimatu, bioróżnorodności; przykłady dobrych praktyk 

wynikających z etyki i estetyki ekologicznej  

11:10 Przerwa kawowa 



 
 
 

11:25 Działanie jako odpowiedź na kryzys klimatyczny; różne formy działalności na 

rzecz ochrony klimatu 

13:10 obiad 

16:15 Zakończenie dnia 2 konferencji 

 

 

4. Ilość szkolonych: 

 

Łącznie 50 uczestników  

 

 

5. Zakres zlecenia 

 

1) Wykonawca zapewni noclegi dla 50 uczestników (w tym prowadzących) - 2 noc. 

2) Wykonawca zapewni wyżywienie dla 50 uczestników (w tym prowadzących) - 2 dni wg 

harmonogramu). 

3) pokryje koszty podróży gości zagranicznych 3 osoby 

4) Wykonawca zapewni tłumaczenia kabinowe podczas całej konferencji (z języka 

angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski) (2 dni) 

5) Wykonawca zapewni odpowiednich prowadzących/ ekspertów dziedzinowych -10 osób 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w  punkcie 5 - “Wymagania dotyczące czynnych 

uczestników konferencji”. 

6) Wykonawca będzie prowadził nadzór merytoryczny i organizacyjny (wspólnie z 

przedstawicielami Caritas) nad przeprowadzeniem konferencji, w tym będzie odpowiadał za 

porządek konferencji.  

7) Wykonawca sporządzi raport końcowy z konferencji, dotyczący kwestii technicznych (t.j. 

oświadczenie dot. ilości uczestników, przebieg konferencji, napotkane problemy) oraz 

merytorycznych (ocena przeprowadzonych konferencji pod kątem zgodności efektów z 

zamierzeniami, sprawozdanie z przebiegu konferencji )  

8) Wykonawca zapewni dokumentację zdjęciową z konferencji. 

9) Wykonawca zapewni profesjonalne pomieszczenie konferencyjne, które może 

pomieścić min. 50 słuchaczy, wraz z nagłośnieniem oraz zapleczem multimedialnym. 

10) Wykonawca przedstawi program wydarzenia nie później niż na tydzień przed 

konferencją. Program będzie udostępniony w formie zarówno elektronicznej, jak i 

papierowej. 

Wymagania dotyczące profilu konferencji: 

Konferencja musi mieć status konferencji naukowej, co oznacza, że organizatorem [partnerem 

naukowym] tej konferencji musi być instytucja naukowa, która ma możliwość przygotowania 

publikacji pokonferencyjnej. 

 

5.Wymagania dotyczące osób prowadzących konferencję: 

Oczekiwania wobec wykładowców w ramach zagadnienia 1): Głos Kościoła w kontekście 

antropocenu i kryzysu klimatycznego: 



 
 
 

• Aktualny członek jakiejkolwiek instytucji wchodzącej w skład Kurii Rzymskiej lub 

Papieskiej Akademii Nauk, posiadający stopień naukowy min. Doktora z dziedziny 

wchodzącej w skład nauk humanistycznych lub społecznych, prowadzący działalność 

naukową lub/i dydaktyczną nie krócej niż 10 lat 

• Specjalista w dziedzinie ekologii integralnej, prowadzący działalność naukową lub/i 

dydaktyczną w dziedzinie ekologii integralnej nie krócej niż 3 lata, stopień naukowy 

doktora lub wyższy będzie dodatkowym atutem 

Oczekiwania wobec wykładowców w ramach zagadnienia 2): Filozoficzne koncepcje 

transhumanizmu a chrześcijaństwo: 

• Specjalista w dziedzinie filozofii, prowadzący działalność naukową lub/i dydaktyczną 

w dziedzinie filozofii nie krócej niż 3 lata, stopień naukowy doktora lub wyższy będzie 

dodatkowym atutem 

• Specjalista w dziedzinie teologii, prowadzący działalność naukową lub/i dydaktyczną 

w dziedzinie teologii  nie krócej niż 3 lata, stopień naukowy doktora lub wyższy będzie 

dodatkowym atutem 

Oczekiwania wobec wykładowców w ramach zagadnienia 3): Teologia stworzenia w różnych 

tradycjach chrześcijańskich: 

• Specjalista w dziedzinie teologii, prowadzący działalność naukową lub/i dydaktyczną 

w dziedzinie teologii chrześcijańskiej w ujęciu innym niż rzymskokatolickie nie krócej 

niż 3 lata, stopień naukowy doktora lub wyższy będzie dodatkowym atutem  

• Duchowny chrześcijański obrządku innego niż rzymskokatolicki, specjalizujący się w 

teologii, prowadzący działalność naukową lub/i dydaktyczną w dziedzinie teologii 

chrześcijańskiej w ujęciu innym niż rzymskokatolickie nie krócej niż 3 lata, stopień 

naukowy doktora lub wyższy będzie dodatkowym atutem  

Oczekiwania wobec wykładowców w ramach zagadnienia Zagadnienie 4): Sprawiedliwa 

transformacja i nowa społeczna ekonomia: 

• Specjalista ds. problematyki społecznej w kontekście transformacji energetycznej (just 

transition), członek organizacji zajmującej się sprawiedliwą transformacją, która 

istnieje min. 2 lata, stopień naukowy doktora lub wyższy będzie dodatkowym atutem  

• Specjalista w dziedzinie ekonomii posiadający stopień naukowy min. Doktora w 

zakresie ekonomii, działający zawodowo w dziedzinie ekonomii przynajmniej 10 lat 

Oczekiwania wobec wykładowców w ramach zagadnienia Zagadnienie 5): Społeczeństwo w 

dobie kryzysu: działania na różnych szczeblach  

• Przedstawiciel organizacji, której celem jest promocja ekologii lub przeciwdziałanie 

zanieczyszczaniu środowiska, która istnieje min. 5 lat 

• Specjalista zajmujący się problematyką społeczeństwa obywatelskiego i organizacji 

pozarządowych nie krócej niż 10 lat, stopień naukowy doktora lub wyższy będzie 

dodatkowym atutem  

 

 

 

 

 



 
 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

1. W ostatnim roku zorganizował (samodzielnie lub był jednym z organizatorów) 

przynajmniej jedną międzynarodową konferencję naukową na temat ekologii w ujęciu 

chrześcijańskim. Przez słowo “międzynarodową” rozumie się konferencję, na której 

wystąpiło przynajmniej 5 zagranicznych gości. 

2. Dysponuje odpowiednimi środkami i potencjałem osobowym (wymagania co do 

prelegentów zostały opisane w pkt II D), aby zapewnić rzetelne i zgodne z 

wymaganiami (tj. Zgodne z zakresem zlecenia) 

3. Swoją działalności prowadzi w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną oraz o 

nauczanie Papieża Franciszka i jego encykliki Laudato si’. 

4. Prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

5. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym 

rzetelne wykonanie zamówienia. 

6. Dostarczą CV, o których mowa w pkt. III; 

7. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia.  

8. 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 08 listopada 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data wpłynięcia 

przesyłki na podany adres). 

3) Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

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 e-mail: 

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. 
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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 

 


