Zapytanie ofertowe nr 02/2020/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
„Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna”

na:
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla Diecezjalnych Animatorów Laudato Si’.

I.
Informacje o zamawiającym
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: caritaspolska@caritas.pl
Strona internetowa: www.caritas.pl
Numer telefonu: (22) 334-85-00
II.
Termin i czas szkolenia:
17-20 lutego 2020 r.; 34 godzin szkoleniowych.
III.

Harmonogram szkolenia:

Poniedziałek - 17 lutego 2020
13:00-14:00 – recepcja
14:00
obiad
15:00
Powitanie, wprowadzenie (prowadzi Caritas Polska)
15:15
Troska o środowisko w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła
(prowadzi Caritas Polska).
16:00
przerwa
16:15
cd. Troska o środowisko w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła: „Myśl
globalnie, działaj lokalnie” – nasza osobista odpowiedzialność za
budowanie wspólnoty (prowadzi Caritas Polska).
17:00
przerwa kawowa
17:15
Zapoznanie się uczestników oraz przedstawienie programu warsztatów
oraz ich założeń i celu. Relacje z “frontu”. Opowieści o tym, co się
działo w diecezjach (prowadzi Caritas Polska).
18:45
zakończenie zajęć modlitwą (prowadzi Caritas Polska).
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19:00
kolacja
19:30 – 21:30
Budowanie i integracja grupy
(prowadzi facylitator zapewniony przez wykonawcę).
Wtorek - 18 lutego 2020
08:00
śniadanie
08:45
Nauka o klimacie – zanikająca bioróżnorodność. Klucze do zrozumienia
problemu (prowadzi Caritas Polska).
09:30
cd. Relacje animatorów diecezjalnych z działań w diecezjach w 2019 r.
(prowadzi Caritas Polska).
10:15
Przerwa kawowa
10:30
Działania projektowe – codzienna współpraca, procedury, wskaźniki,
konkursy (prowadzi Caritas Polska).
12:00
PRZERWA
12:15
cd. Działania projektowe – codzienna współpraca, procedury,
wskaźniki, konkursy (prowadzi Caritas Polska).
13:30
Msza św. (prowadzi Caritas Polska).
14:00
obiad
15:30
Design Thinking 1: Przygotowanie do działań animatora w diecezji
(prowadzi ekspert facylitator zapewniony przez wykonawcę)
17:00
Przerwa kawowa
17:30
Design Thinking w usługach społecznych 2: Projektowanie działań
animatora w diecezji.
(prowadzi ekspert facylitator zapewniony przez wykonawcę)
19:00
kolacja
19:30 – 21:30
Budowanie i integracja grupy
(prowadzi facylitator zapewniony przez wykonawcę).
Środa - 19 lutego 2020
08:00
śniadanie
08:45
Nauka o klimacie - ubóstwo w kontekście zmiany klimatu
(prowadzi ekspert zapewniony przez wykonawcę).
09:30
Prezentacja platformy konkursowej dla SKC + CWC w 2020 roku
(prowadzi Caritas Polska).
11:00
przerwa kawowa
11:15
Konkursy SKC i CWC w 2020 – platforma, w tym ocena wniosków +
manual; Myślenie projektowe, wskazania (prowadzi Caritas Polska).
13:30
Msza św. (prowadzi Caritas Polska).
14:00
obiad
14:45
Budowanie i integracja grupy
(prowadzi facylitator zapewniony przez wykonawcę).
15:30
Animator prześwietlony: jak się czuję w swojej roli, czego potrzebuję, co
chcę osiągnąć - niezbędne narzędzia, metodologia pracy, planowanie i
raportowanie działań
(prowadzi ekspert facylitator zapewniony przez wykonawcę)
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17:00
17:30

Przerwa kawowa
Przykładowe projekty społeczne realizowane przy użyciu metodologii
Design Thinking w Polsce i za granicą - analiza
(prowadzi ekspert facylitator zapewniony przez wykonawcę)
19:00
kolacja
19:30 – 21:30
Budowanie i integracja grupy
(prowadzi facylitator zapewniony przez wykonawcę).
Czwartek - 20 lutego 2020
08:00
08:45
09:00
10:30
10:45

12:30
13:00

śniadanie
modlitwa (prowadzi Caritas Polska)
Nauka o klimacie. Fakty i mity
(prowadzi ekspert zapewniony przez wykonawcę).
przerwa kawowa
Planowanie kolejnych działań z lokalnymi Animatorami Laudato si’
Podsumowanie, przypomnienie, pytania, ankiety, zakończenie.
(prowadzi facylitator zapewniony przez wykonawcę).
Msza św. (prowadzi Caritas Polska)
obiad

IV.

Ilość szkolonych: 12

V.

Miejsce: Sale szkoleniowe - Warszawa

VI.

Zakres zlecenia:

1. Organizacja noclegów dla 12 uczestników i 2 osób prowadzących (3 noce);
2. Organizacja wyżywienia dla 12 uczestników i 5 osób prowadzących (4 dni);
3. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych według powyższego harmonogramu;
4. Zapewnienie prowadzących dla modułów:
A. Design Thinking 1: Przygotowanie do działań animatora w diecezji.
Przygotowanie aktywności integracyjnych/ budujących ducha zespołu
Prezentacja i przeprowadzenie zajęć warsztatowych
Czas trwania: 45 min prezentacji + 45 min zajęć warsztatowych (2 godziny
lekcyjne).
B. Design Thinking w usługach społecznych 2: Projektowanie działań
animatora w diecezji.
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych
Czas trwania: 90 min zajęć warsztatowych (2 godziny lekcyjne).
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C. Animator prześwietlony: jak się czuję w swojej roli, czego potrzebuję,
co chcę osiągnąć - niezbędne narzędzia, metodologia pracy,
planowanie i raportowanie działań.
Prezentacja i przeprowadzenie zajęć warsztatowych
Czas trwania: 45 min prezentacji + 45 min zajęć warsztatowych (2 godziny
lekcyjne).
D. Przykładowe projekty społeczne realizowane przy użyciu metodologii
Design Thinking w Polsce i za granicą - analiza.
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych
Czas trwania: 90 min zajęć warsztatowych (2 godziny lekcyjne).
E. Planowanie kolejnych działań z lokalnymi Animatorami Laudato si’
Podsumowanie, przypomnienie, pytania, ankiety, zakończenie.
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych
Czas trwania: 90 min zajęć warsztatowych (2 godziny lekcyjne).
F. Budowanie i integracja grupy
Przygotowanie aktywności integracyjnych/ budujących ducha zespołu
Czas trwania: 3 moduły po 90 min. i 1 moduł 45 min. (7 godzin lekcyjnych)
G. Nauka o klimacie - ubóstwo w kontekście zmiany klimatu
Prezentacja
Czas trwania: 45 min prezentacji (1 godzina lekcyjna).
H. Nauka o klimacie. Fakty i mity
Prezentacja
Czas trwania: 45 min prezentacji (1 godzina lekcyjna).
5. Współpraca z personelem projektu (Koordynator projektu; Animator krajowy
Wspólnoty Laudato Si’; Główny specjalista merytoryczny) w realizacji modułów
organizacyjnych:
A. Recepcja
B. Powitanie, wprowadzenie
C. Troska o środowisko w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła;
D. Troska o środowisko w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła: „Myśl
globalnie, działaj lokalnie” – nasza osobista odpowiedzialność za
budowanie wspólnoty
E. Zapoznanie się uczestników oraz przedstawienie programu warsztatów
oraz ich założeń i celu.
F. Relacje z “frontu”. Opowieści o tym, co się działo w diecezjach; Relacje
animatorów diecezjalnych z działań w diecezjach w 2019 r.
G. Nauka o klimacie – zanikająca bioróżnorodność. Klucze do zrozumienia
problemu
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H. Działania projektowe – codzienna współpraca, procedury, wskaźniki,
konkursy
I. Prezentacja platformy konkursowej dla SKC + CWC w 2020 roku
J. Konkursy SKC i CWC w 2020 – platforma, w tym ocena wniosków +
manual; Myślenie projektowe, wskazania
VII.
1.
2.
3.

Wymagania dot. noclegów:
3 noclegi ze śniadaniem dla 14 osób;
Nocleg musi być zlokalizowany nie dalej niż 15 min. od Centrum Okopowa;
Zakwaterowanie w pokojach pojedynczych o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym.

VIII. Wymagania dot. wyżywienia:
• 4 Obiady dla 17 osób;
• 3 Kolacje dla 17 osób;
• 6 przerwy kawowe dla 17 osób.
IX.

Wymagania dot. prowadzących proponowanych w ofercie:

1. Oczekiwania wobec trenera/eksperta do tematu A, B, C i D
1) Trener i coach specjalizujący się w realizacji projektów w metodologii Design
Thinking oraz zarządzaniu projektowym (0-7 pkt).
2) Udokumentowana znajomość zagadnień poruszanych przez Papieża
Franciszka w Encyklice Laudato si’, a zwłaszcza zagadnień ekologii
integralnej (0-5 pkt).
3) Udokumentowany dorobek w zakresie przeprowadzenia szkoleń lub
warsztatów z zakresu Design Thinking oraz zarządzania projektowego – min.
5 lat prowadzenia szkoleń w tym zakresie (0-8 pkt).
2. Oczekiwania wobec trenera/moderatora do tematu E i F
1) Trener i moderator specjalizujący się w realizacji projektów oraz zarządzaniu
zespołami projektowymi (0-7 pkt).
2) Udokumentowana znajomość zagadnień poruszanych przez Papieża
Franciszka w Encyklice Laudato si’, a zwłaszcza zagadnień ekologii
integralnej (0-5 pkt).
3) Udokumentowany dorobek w zakresie przeprowadzenia szkoleń lub
warsztatów z zakresu zarządzania projektowego – min. 5 lat prowadzenia
szkoleń w tym zakresie (0-8 pkt).
3. Oczekiwania wobec prelegenta do tematu G i H
1) Specjalista z zakresu ochrony środowiska i zarzadzania środowiskowego,
zajmujący się tymi zagadnieniami czynnie od nie mniej niż 5 lat (0-5 pkt).
2) Udokumentowana wiedza ekspercka dot. przeciwdziałania kryzysowi
ekologicznemu (0-7 pkt).
3) Ma udokumentowany dorobek w zakresie przeprowadzenia szkoleń lub
warsztatów na temat ekologii integralnej i przeciwdziałania kryzysowi
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ekologicznemu – min. 5 lat prowadzenia wykładów lub warsztatów w tym
zakresie (0-8 pkt).
X.

Wymagane doświadczenie organizatora:
1) Powyżej 10 lat działalności szkoleniowej prowadzonej przez oferenta lub
przez jego kluczowy personel - 20 pkt.
2) 5-9 lat działalności szkoleniowej prowadzonej przez oferenta lub przez jego
kluczowy personel - 12 pkt.
3) 2-4 lat działalności szkoleniowej prowadzonej przez oferenta lub przez jego
kluczowy personel - 5 pkt.
4) Poniżej 2 lat działalności szkoleniowej prowadzonej przez oferenta lub przez
jego kluczowy personel - 0 pkt.

XI.

Kryteria dostępu – spełniony musi być każdy z podanych niżej warunków (0/1)
1. Zapewnienie odpowiedniej kadry:
a) Trener i coach specjalizujący się w realizacji projektów w metodologii
Design Thinking oraz w zarządzaniu projektowym, posiadający
udokumentowane doświadczenie trenerskie w tym zakresie (0/1).
b) Specjalista z dziedziny przeciwdziałania kryzysowi ekologicznemu (0/1 pkt).
c) Specjalista z dziedziny w zarządzaniu zespołami projektowymi (0/1 pkt).

XII. 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 doświadczenia organizatora (max 20 pkt):
Ocena spełnienia kryteriów wskazanych w pkt. IX nastąpi na podstawie
otrzymanej dokumentacji.
3. 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.
XIII. Inne warunki
Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
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XIV. 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 być sporządzona na załączonym wzorze.
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.
XV. 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: zamówienia.ls@caritas.org.pl (na
przesyłce pocztowej należy dopisać NFOŚiGW).
2) Ofertę należy złożyć do dnia 12 lutego 2020 r (liczy się data wpłynięcia
przesyłki na podany adres).
3) Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

XVI. Osoba do kontaktu z Oferentami:
Kontakt na adres: zamówienia.ls@caritas.org.pl.
XVII. 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: zamówienia.ls@caritas.org.pl.
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres email wskazany w zapytaniu.

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas
i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

XVIII. 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.
XIX. Zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy.
XX. 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.
XXI. 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
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