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Zapytanie ofertowe nr 05/2020/NFOŚiGW 
z dnia 23/04/2020 

W związku z realizacją Projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’  

w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. 

współfinansowanego ze środków NFOŚiGW  

z ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja Ekologiczna” 

na: 

przygotowanie, produkcję i dostawę 1000 sztuk encykliki Laudato Si’ oraz 1500 sztuk 

ekonotesu  

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 

Adres poczty elektronicznej: caritaspolska@caritas.pl 

Strona internetowa: www.caritas.pl 

Numer telefonu: (22) 334-85-00 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

a) EkoNotes z długopisem papierowym  

Ilość: 1 500 sztuk 

Rozmiar: 100x140mm klejony 

Okładka: 

 karton jednostronny lub dwustronny Costum Coate 290g 

 druk 1+0 

 zaokrąglenie rogów po zewnętrznej krawędzi o promieniu łuku - 6mm 

 kółko z kartonu Costum Coate 290g o średnicy zewnętrznej 25mm i otworem o 

średnicy 5mm,  

 nit o średnicy 5mm. 

 gumka o długości 30cm, 

Środek: 

 papier pakowy 90g gładki 

 ilość stron nie mniej niż 80 

Długopis: 

 papierowy długopis z nadrukiem 

b) Encyklika papieża Franciszka „Laudato Si’” 

Ilość: 1 000 sztuk 

Rozmiar: A5 klejona 

Encyklika zawiera numer ISBN. 

Okładka: 

 karton jednostronny lub dwustronny Costum Coate 290g 

 druk 1+0 

http://www.caritas.pl/
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 autorska grafika zdobiąca okładkę 

 zaokrąglenie rogów po zewnętrznej krawędzi o promieniu łuku - 6mm 

 kółko z materiału Costum Coate 290g o średnicy zewnętrznej 25mm i otworem o 

średnicy 5mm 

 nit o średnicy 5mm 

 gumka o długości 40cm 

Środek: 

 papier pakowy 90g gładki 

 trzykrotnie poszerzony zewnętrzny margines umożliwiający robienie notatek 

 druk 1+1 

2. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Forma złożenia oferty 

a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 w wersji elektronicznej na e-

mail: zamowienia.ls@caritas.org.pl. 

b) Oferta musi zawierać projekt graficzny okładki encykliki Laudato Si’ oraz wizualizację 

ekonotesu i encykliki. 

c) Drukarnia złoży oświadczenie o dysponowaniu prawami do wydania encykliki Laudato Si’ 

w Polsce. 

d) Zarówno ekonotes, jak i encyklika będą opatrzone stopką zawierającą loga Caritas Laudato 

Si’, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz adres 

internetowy strony projektu http://laudatosi.caritas.pl/. Loga dostarczy Zamawiający.  

4. Sposób oceny ofert 

a) Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami i wagami: 

a. 50% cena, 

b. 50% projekt graficzny i wizualizacja. 

b) Projekt graficzny i wizualizacja będą oceniane w skali ocen od 0-10. 

c) Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującym wzorem: 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
∗ 50% +

𝐿𝑃𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝐿𝑃𝑚𝑎𝑥
∗ 50% 

Gdzie: 

Cmin – najniższa oferowana cena  

Coferta – cena z ocenianej oferty 

LPoferta – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie  

LPmax  – największa liczba punktów przyznanych w ofertach 

d) Zamawiający wybierze Wykonawcę, który otrzyma największą Liczbę punktów. 

5. Warunki płatności 

Płatność za przedmiot zamówienia zostanie zrealizowana 21 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru. 

III. Załączniki do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 


