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Zapytanie ofertowe nr 29/2019/NFOŚiGW 

 

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: 

na przygotowanie i przedstawienie prezentacji wprowadzającej w teoretyczne 

i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony środowiska i klimatu 

w toku szkolenia 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 przygotowanie i przedstawienie prezentacji 

wprowadzającej w teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony 

środowiska i klimatu w toku szkolenia realizowanego w następującym terminie 

i miejscu: 

  12 grudnia 2019 – Bytnica 74, 66-630 Bytnica. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Planowana ilość uczestników szkoleń:  

Ok. 25 osób na szkoleniu. 

 

2) Czas trwania prezentacji: 

1,5 godziny. 

 

3) Wynagrodzenie za wykonanie prezentacji: 

400 zł brutto 
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4) Opis zamawianej prezentacji:  
a. Wprowadzenie w teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony środowiska 

z  uszczegółowieniem poniższych zagadnień:  

• Ekologia integralna w praktyce na przykładzie pracy parafialnych zespołów 

ekologicznych; 

• Nawyki proekologiczne i ich wpływ na dobrostan człowieka; 

• Znaczenie zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz bioróżnorodności. 

 

5) Wymagane jest dostarczenie gotowej prezentacji do wglądu Zamawiającego w terminie 

2 dni przed danym szkoleniem.  

 

III. Forma rozliczeń 

Umowa cywilno-prawna rozliczana na podstawie rachunku lub faktury VAT. Rozliczenia 

związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych (PLN). 

Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionego rachunku po zrealizowaniu poszczególnych wydarzeń. Podstawą 

do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany bez 

zastrzeżeń przez Strony umowy.  

 

IV. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych zamówień uzupełniających. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

1. Przedstawi konspekt prezentacji o wymaganym zakresie. 

2. Jest praktykiem z zakresu ochrony środowiska i zarzadzania środowiskowego, 

zajmującym się tymi zagadnieniami czynnie od nie mniej niż 2 lata. 

3. Posiada udokumentowaną wiedzę ekspercką w zakresie niniejszego zlecenia. 

4. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta dokumentów 

potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług. 

5. Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

6. 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. 

 

VI. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy 

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium kompetencji 

Oferenta.  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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VII. Sposób oceny oferty 

1. Wskazane w pkt. V.1-2 wymagania dot. kompetencji Wykonawcy zostaną ocenione wg 

następującej punktacji: 

a. Konspekt prezentacji o wymaganym zakresie (0-15 pkt). 

b. Jest praktykiem z zakresu ochrony środowiska, zajmującym się tymi zagadnieniami 

czynnie od nie mniej niż 2 lat (0-15 pkt). 

c. Posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie niniejszego zlecenia (0-15 pkt).  

2. Ocena nastąpi na podstawie otrzymanego CV i dokumentacji.  

 

VIII. 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), 

• CV wraz z załącznikami dokumentującymi posiadane kompetencje. CV musi być 

opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ………………. dla potrzeb niezbędnych do ubiegania się o 

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).” 

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. 

 

IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert: 

1. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć 

w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 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 

elektroniczną na adres zapytania.ls@caritas.org.pl (na przesyłce pocztowej należy 

dopisać NFOŚiGW). 

2. Ofertę należy złożyć do 6 grudnia 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 6 grudnia 2019 r. o godzinie 13:00.  

 

X. Osoba do kontaktu z Oferentami: 

Andrzej Grupa, adres: agrupa@caritas.org.pl 
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XI. 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: agrupa@caritas.org.pl. 

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail 

wskazany w zapytaniu. 

 

XII. 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. 

 

XIII. Zmiany umowy 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy. 

 

XIV. 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. 

4. Zapytanie jest upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia 

(w zależności od zaistniałych potrzeb).  

7. W przypadku zmiany wysokości zamówienia ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania danego wydarzenia lub zmiany terminu 

wykonania usługi, o czym powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed wskazanym 

terminem. 

 

XV. Załączniki do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
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