Zapytanie ofertowe nr 3/2021/NFOŚiGW

W związku z realizacją projektu pn.
Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności
lokalnych
współfinansowanego ze środków NFOŚiGW
w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja Ekologiczna”
na:
przygotowanie opracowania problemowego pt.:
„Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Praktyczny poradnik dla liderów zmiany
społecznej”
w ramach projektu:
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
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opracowania problemowego według podanej
niżej specyfikacji, przeznaczonego do wykorzystania w aktywizacji wspólnoty Caritas Laudato
si’.
1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Roboczy tytuł opracowania: „Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Praktyczny poradnik
dla liderów zmiany społecznej ”.
Treść opracowania powinna zawierać przegląd najpowszechniejszych w debacie
publicznej mitów związanych z negacją kryzysu przyrodniczo-klimatycznego oraz
naukowo wsparte odpowiedzi na owe mity.
W opracowaniu uwzględnione winny zostać również odpowiedzi na następujące pytania:
• Skąd wiemy to co wiemy?
• Co możemy zrobić?
• Jak mówić o globalnym ociepleniu, by inni chcieli słuchać? Rola Kościoła w walce
z kryzysem klimatycznym

2.

Na etapie składania oferty wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej
propozycji konspektu opracowania, wraz z: krótkimi opisami rozdziałów wyjaśniającymi
proponowane do podjęcia wątki oraz tytuł i podtytuł opracowania.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający ustali z wykonawcą szczegóły zakresu
i układu poszczególnych rozdziałów.

3.

Celem opracowania jest stworzenie praktycznego poradnika przeznaczonego głównie
dla lokalnych wspólnot Caritas Laudato si’, a zwłaszcza dla liderów lokalnych organizacji
i inicjatyw społecznych, osób duchownych, proboszczów i nauczycieli, podejmujących
lub wspierających lokalne działania wprowadzające w życie zasady ekologii integralnej w
odpowiedzi na encyklikę Laudato si’. Opracowanie winno w sposób przejrzysty
pokazywać dobre praktyki i przykłady działań. Dzięki niemu odbiorca powinien czuć się
zainspirowany do działania w swojej społeczności lokalnej, traktując ją jak wspólny dom.
Ponadto, winien on wiedzieć, jakie pierwsze kroki może podjąć w celu realizacji swego
projektu.

4.

Opracowanie powinno być powiązane z konkretnymi punktami encykliki Laudato si’,
przy wykorzystaniu treści z opracowania Caritas Laudato si’ o encyklice:
https://laudatosi.caritas.pl/wp-content/uploads/2020/12/Opracowanie-1-Laudato-Si-wtrosce-o-nasz-wspolny-dom.pdf

5.

Opracowanie powinno uwzględniać Społeczną Naukę Kościoła katolickiego odnośnie
relacji człowieka z Bogiem, przyrodą i innymi ludźmi wyrażoną zwłaszcza w encyklice
“Laudato si’ - w trosce o wspólny dom”.

6.

Opracowanie powinno opierać się na schemacie “widzieć - ocenić - działać”. Oznacza
to, że każde zagadnienie opisane w opracowaniu musi zawierać:
a) Opis problemu, w tym kluczowe definicje, zestawienie podstawowych danych
(factsheet), odnośniki do źródeł dalszej informacji oraz, o ile to możliwe, krótką,
obrazową ilustrację problemu (studium przypadku);
b) Ocena znaczenia opisywanego problemu pokazana w skali globalnej, krajowej
(Polska) oraz lokalnej, a także pytania ukierunkowujące dalszą, własną ocenę znaczenia
problemu w środowisku czytającego;
c) Propozycje konkretnych rozwiązań i działań możliwych do podjęcia
w środowiskach lokalnych, w tym dobrze dostępne narzędzia techniczne, a także
wskazywać dobre praktyki społecznych działań ekologicznych, i ich implementacji w
społecznościach lokalnych (w tym we współpracy z instytucjami i wspólnotami
Kościoła) oraz wskazywać potencjalnych partnerów podejmowanych działań
(istniejących już programów, ośrodków eksperckich lub sieci działania dot. danego
problemu w Polsce, Europie i na świecie).

7.
8.

Objętość opracowania nie powinna być mniejsza niż 36 stron.
Opracowanie powinno:
a) być całościowo zredagowane;
b) mieć oprawę graficzną, zwłaszcza ilustrować kluczowe zagadnienia za pomocą
infografik - w liczbie odpowiadającej przynajmniej liczbie prezentowanych zagadnień
wymienionych w pkt. II.1;

c) zachować spójność z identyfikacją wizualną Caritas Laudato si’ oraz szatą graficzną
poprzednich opracowań cyklu;
d) być przygotowane w formacie PDF, w wersji:
- przeznaczonej do wydruku,
- przeznaczonej do odczytu na komputerze,
- przeznaczonej do odczytu na urządzeniu mobilnym (złożonej w orientacji
pionowej).
III. Termin wykonania zamówienia:
Usługa powinna zostać zrealizowana do dnia 30.05.2021 r.
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.
a) Posiadają wsparcie specjalistów, których CV i/lub portfolio dokonań potwierdzi
minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie pisania tekstów popularnonaukowych
i/lub edukacyjnych lub organizacji projektów dotyczących zagadnień będących
przedmiotem zamówienia;
b) Posiadają wsparcie specjalistów, których CV i/lub portfolio dokonań potwierdzi
minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie redagowania materiałów edukacyjnych;
c) Posiadają specjalistów, których CV i/lub portfolio dokonań potwierdzi doświadczenie
w zakresie przygotowywania grafik, a zwłaszcza infografik do celów popularyzacji
wiedzy ekologicznej.
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 (opracowania, projekty, produkty, 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, 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,
ceny oraz przedstawionego konspektu.
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. II i IV zostaną uznane za spełnione jeśli:
a. Kryteria dostępu
Oferent dostarczy oświadczenia potwierdzające spełnienie
warunków formalnych.
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b. Kryteria merytoryczne
punktacja
Oferent dostarczy CV i/lub portfolio specjalistów w zakresie pisania
tekstów popularnonaukowych i/lub edukacyjnych dotyczących
zagadnień będących przedmiotem zamówienia;
Oferent dostarczy CV i/lub portfolio specjalistów w zakresie
redagowania materiałów edukacyjnych;
Oferent dostarczy CV i/lub portfolio specjalistów w zakresie
przygotowywania grafik, a zwłaszcza infografik do celów
popularyzacji wiedzy ekologicznej;
Oferent dostarczy konspekt opracowania.

0-20 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-30 pkt.

c. Kryterium ceny
Najniższa zaoferowana cena otrzyma 30 pkt.
Cena wyższa od najniższej do 30% otrzyma 20 pkt.
Cena wyższa od najniższej do 60% otrzyma 10 pkt.
Cena wyższa od najniższej powyżej 60% otrzyma 0 pkt.
2. Ocena nastąpi na podstawie przedstawionej dokumentacji.
VII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy załączyć:
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego),
• Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego),
• wykaz specjalistów którzy będą zaangażowani w realizację przedmiotu zamówienia
wraz z ich CV,
• propozycję konspektu opracowania, wraz z: krótkimi opisami rozdziałów
wyjaśniającymi proponowane wątki oraz tytułami i podtytułami opracowania.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
1. 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 26.03.2021 r. do godziny 12.00.
Uwaga – w przypadku składania ofert osobiście lub pocztą, na kopercie należy umieścić
napis „Oferta na przygotowanie opracowania pt.: Przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Praktyczny poradnik dla liderów zmiany społecznej “ na potrzeby realizacji projektu
LAUDATO SI.
2. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze oferenta.
XI. 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 e-mail
wskazany w zapytaniu.
XIV. Uwagi końcowe
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do aktywnej
współpracy z koordynatorem Opracowania w Caritas Laudato si’.
XV. 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 w postępowaniu

