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Zapytanie ofertowe nr 06/2020/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: 

 zakup i dostawę Szampony w kostce dla Caritas Laudato Si’ 

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 

Skład produktu: sodium cocoyl isethionate (SCI), kaolin ci77004 (glinka biała), glycerin 

(gliceryna), mentha piperita leaf extract (ekstrakt z mięty), inulin (inulina), ricinus communis seed oil 

(olej rycynowy), prunus amygdalus dulcius oil (olej ze słodkich migdałów), simmondsia chinesis 

seed oil (olej jojoba), citrus aurantifolia oil (olejek eteryczny limonka), mentha piperita oil (olejek 

eteryczny mięta). 

Gramatura: 50 gramów. 

Raport Oceny Bezpieczeństwa Kosmetycznego: tak. 

Opakowanie: papier makulaturowy. 

Oznaczenie: 2 naklejki: 

- przód: oznaczenie (nazwa) produktu + logo Caritas Laudato Si’, 

- tył: skład produktu, data i miejsce produkcji (wyprodukowano przez), data ważności produktu + 

logo „Dofinansowano ze środków NFOŚiGW”. 

Wygląd: twardy krążek szamponu w kolorze zielonym, o zapachu mięty z limonką. 

Ilość: 3000 sztuk. 

2. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 
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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) Oznakowanie logiem Caritas Laudato Si’ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Loga dostarczy Zamawiający.  

4. Sposób oceny ofert 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oraz zgodnością 

zaoferowanego produktu z zamówieniem.  

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 


