Zapytanie ofertowe nr 03/2020/NFOŚiGW
z dnia 12.02.2020 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
„Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna”
na:
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla Animatorów lokalnych 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.

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla
Animatorów lokalnych Laudato Si’ w wymiarze 6 godzin, zorganizowanych w
następujących terminach i w następujących miejscach:

21 lutego 2020:
25 lutego 2020:
26 lutego 2020:
27 lutego 2020:
28 lutego 2020:
29 lutego 2020:
2 marca 2020:
3 marca 2020:
4 marca 2020:
5 marca 2020:
6 marca 2020:
10 marca 2020:

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Janusza Korczaka 5,
41-200 Sosnowiec,
Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej - ŚWIĘTA
PUSZCZA, ul. Świętej Puszczy 6, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy,
Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. Wita Stwosza 20,
40-042 Katowice,
Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, ul. Ks. Piotra Skargi 6,
37-700 Przemyśl,
Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, ul. Wesoła 54,
25-363 Kielce,
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Kościuszki 86, 10-555 Olsztyn,
Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32,
15-077 Białystok,
Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Grodzka 22, 85-109 Bydgoszcz,
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
Biskupa Czesława Domina 8, 75-065 Koszalin,
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Rynek Wildecki 4a,
61-546 Poznań,
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
ul. Gen. Józefa Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul.Styki 21 35-006 Rzeszów

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.

III.

Harmonogram szkolenia:
09:00
09:15
10:00
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
14:45
15:00

Wprowadzenie – przywitanie oraz przedstawienie programu projektu i
warsztatów, a także ich założeń i celu.
Wykład wprowadzający w naukowy aspekt ochrony środowiska i
klimatu
Encyklika Laudato si’ - dlaczego jako katolicy powinniśmy zajmować się
klimatem?
Przerwa na herbatę i owoce
Icebreaker, zapoznanie uczestników
Konkurs - szczegóły – zasady + myślenie projektowe
Internetowa platforma konkursowa (przedstawiamy platformę)
Praca warsztatowa nad inicjatywami lokalnymi
Podsumowanie i zachęta do działania
Obiad

IV.

Ilość szkolonych: 20

V.

Zakres zlecenia:

1. Organizacja poczęstunku i przerwę kawową dla 20 uczestników i 3 osób
prowadzących;
2. Zapewnienie prowadzących dla modułów:
A. Wykład wprowadzający w naukowy aspekt ochrony środowiska i
klimatu
Prezentacja
Czas trwania: 45 min prezentacji (1 godzina lekcyjna).
B. Praca warsztatowa nad inicjatywami lokalnymi
Prezentacja
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne.
C. Icebreaker, zapoznanie uczestników
Czas trwania: 1 godziny lekcyjne.
3. Współpraca z personelem projektu (Animator krajowy i Animator diecezjalny
Wspólnoty Laudato Si’) w realizacji modułów organizacyjnych:
C. Wprowadzenie
D. Encyklika Laudato si’ - dlaczego jako katolicy powinniśmy zajmować
się klimatem? Prezentacja
E. Konkurs - szczegóły – zasady + myślenie projektowe (Omówienie)
F. Internetowa platforma konkursowa (Prezentacja platformy)
G. Podsumowanie i zachęta do działania

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.

VI.

Wymagania dot. poczęstunku i przerwy kawowej:
Na każde szkolenie należy dostarczyć:
• Posiłek jednodaniowy, wegetariański: bezmięsne leczo z ryżem lub
makaron z warzywami i serem – 25 porcji;
• Woda w karafkach – łącznie 8 litrów.
Wymagane jest użycie naczyń i sztućców wielorazowych lub
biodegradowalnych.

VII. Kryteria dostępu – Zamawiający musi spełnić każdy z podanych warunków (0/1):
1) - certyfikat ukończenia szkoły trenerskiej,
2) - minimum 5 lat pracy w edukacji ekologicznej w tematyce zmian klimatu,
3) - minimum 30 warsztatów z młodzieżą na powyższe tematy,
4) - współpraca z chrześcijańskimi organizacjami pozarządowymi w tematyce
ekologii integralnej (w tym jedna rekomendacja).
VIII. Sposób oceny oferty
Decyduje najniższa cena
IX. Inne warunki
Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
X.

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.

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.

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.

XI.

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 19 lutego 2020 r.
(liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres).

XII. kontaktu z Oferentami:
adres: zamówienia.ls@caritas.org.pl.
XIII. 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.
XIV. 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.
XV. Zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy.
XVI. 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.
XVII. 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

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.

