Zapytanie nr 20/2021/NFOŚiGW
z dnia 22.11.2021 roku
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”
ogłaszamy zapytanie ofertowe na
przygotowanie kompletów 10 studiów przypadku w oparciu praktyki lokalne

I. Informacje o zamawiającym
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: zamówienia.ls@caritas.org.pl
Strona internetowa: www.caritas.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletów 10 studiów przypadku w oparciu
praktyki lokalne według podanej niżej specyfikacji, przeznaczonego do wykorzystania w
aktywizacji wspólnoty Caritas Laudato si’.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Treść każdego kompletu studium powinna zawierać:
a) wskazanie dobrej praktyki społecznych działań ekologicznych i ich implementacji
w społecznościach lokalnych (w tym we współpracy z instytucjami i wspólnotami
Kościoła) oraz propozycje konkretnych rozwiązań, scenariuszy spotkań i działań
możliwych do podjęcia w środowiskach lokalnych;
b) wzór plakatu, zachęcającego do podejmowania działań ekologicznych
i wspólnotowych i podkreślającego konieczność takich działań.
2.

Celem przygotowanie 10 studiów przypadku w oparciu praktyki lokalne jest stworzenie
materiałów przeznaczonych 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
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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.
3.

Każde 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”.

4.

Każde opracowanie powinno mieć odniesienia do konkretnych rozdziałów encykliki
Laudato si’ - z wykorzystaniem jej wersji opublikowanej na stronie Caritas Laudato si’:
https://laudatosi.caritas.pl/wp-content/uploads/2020/12/Opracowanie-1-Laudato-Siw-trosce-o-nasz-wspolny-dom.pdf

5.

Objętość opracowania nie powinna być mniejsza niż 30 stron.

6.

Opracowanie powinno:
a) być całościowo zredagowane;
b) być przygotowane w formacie A4, w wersji:
- przeznaczonej do druku.

III. Termin wykonania zamówienia:
Usługa powinna zostać zrealizowana do dnia 28.02.2022 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie
co najmniej 3 usługi (opracowania) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług.
3. Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
4. 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.
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V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium kompetencji Wykonawcy,
treści przedstawionego konspektu oraz ceny.
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 (oceniane metodą „zero-jedynkową”: spełnia/nie spełnia).
Oferent dostarczy dokumentację potwierdzającą swoje kompetencje
0/1
do wykonania zlecenia
Oferent dostarczy oświadczenia potwierdzające spełnienie
0/1
warunków formalnych (wzory w załączeniu).
Oferent dostarczy konspekt opracowania
0/1
b. Kryteria merytoryczne (0-30 pkt. )
Kompetencje Oferenta do wykonania zlecenia
Jakość konspektu opracowania

punktacja
0-10
0-20

c. Kryterium ceny
Najniższa zaoferowana cena otrzyma 20 pkt.
Cena wyższa od najniższej do 30% otrzyma 15 pkt.
Cena wyższa od najniższej do 60% otrzyma 10 pkt.
Cena wyższa od najniższej do 90% otrzyma 5 pkt.
Cena wyższa od najniższej powyżej 90% 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.
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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),
• propozycję konspektu opracowania.
• dokumenty potwierdzające kompetencje Oferenta do wykonania zlecenia.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
1. Oferty można składać: osobiście, pocztą elektroniczną na adres:
zamówienia.ls@caritas.org.pl do dnia 30.11.2021 r. do godziny 12.00.
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. 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

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.

