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Zapytanie ofertowe nr 04/2020/NFOŚiGW 
z dnia 05.03.2020 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:  

druk Ekokwartalnika 
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. Przedmiot zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest druk ekokwartalnika w ramach projektu „Ekologia 

integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu  Wspólnot Caritas i społeczności 
lokalnych” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW z ramach programu 
priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna” 
 

2. Szczegóły dotyczące zamówienia: 
a) 48 stron środka na papierze: 

- Grapho Invent vol. 1,5  70g/m2, a jeśli to niemożliwe to   
- High Speed Volume vol. 1,2     65g/m2   lub 
- Stella Press vol. 1,15        60g/m2 

  
b) 8 stron okładki: 

Kreda silk Multiart Silk 200g/m2 
  

c) Wszystkie papiery z certyfikatem FSC 
d) Nakład 4 000 szt 

 
III. Termin wykonania zamówienia: 

Usługa powinna zostać zrealizowana do dnia 26.03.2020 
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe 
warunki: 
1. Prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
2. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym 
gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia. 
3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe 
wykonanie zamówienia.  
4. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali 
należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia. 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. 

V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy 

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

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

VI. Sposób oceny oferty 

1. Warunki wskazane w pkt. IV zostaną uznane za spełnione jeśli: 

 punktacja 

komptetencja 50 pkt. 

cena; 50 pkt. 

2. Ocena nastąpi na podstawie przedstawionej dokumentacji. 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim. 

2. Oferta musi zawierać: 
 Pełną nazwę oferenta; 

 Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz nr NIP; 

 Wycenę zamówienia zawierającą informacje o cenie brutto. 

 Cena wyrażona jest w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
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 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania ofert; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Oferenta; 

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
VIII.  Kontakt 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia 
związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami 
będzie porozumiewać się drogą elektroniczną.  
 
IX.   Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
 
X.   Miejsce i termin składania ofert 

Oferty można składać: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: 
zamowienia.ls@caritas.org.pl, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres 

Caritas Polska 
ul. Okopowa 55 
01-043 Warszawa 

 
do dnia 12.03.2020 r.  
 

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze oferenta. W toku 
badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

 
XI. 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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