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Zapytanie ofertowe nr 3/2022/NFOŚiGW 
z dnia 24.02.2022 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:  

Organizacja techniczna Konferencji pt. „Miej mniej”.  
 
 
I. Informacje o zamawiającym 
 

Caritas Polska 
ul. Okopowa 55 
01-043 Warszawa 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.ls@caritas.org.pl 
Strona internetowa: www.caritas.pl  
 
II. Termin i czas konferencji:  
 

15 marca 2022 r.; 09:00-16:15 
 

III. Harmonogram konferencji: 

09:00 Rejestracja gości / recepcja 

09:30 Powitanie – Dyrektor Caritas Polska 

09:45 Tło globalne / integralne - prezentacja 

10:00 Wprowadzenie duchowe - samoograniczanie i wspólnota dóbr w tradycji Kościoła – 
prezentacja 

10:15 Samoograniczanie się, szczodrość - kluczem w drodze do wolności (od nadmiernej 
konsumpcji, gorzkie jej skutki) – panel dyskusyjny  

11:30 Przerwa kawowa (30 min) 

12:00 Inspiracje: Co dalej? Jaki mógłby być nasz kolejny krok – panel dyskusyjny 

13:00 PODZIELNIK: Cel działania podzielnika (60 min), jego otoczenie; uczestnicy procesu, 
zaangażowanie społeczności – panel dyskusyjny 

14:00 Przerwa obiadowa (45 min) - czas rozmów kuluarowych 

14:45 Praca warsztatowa: 
1) spojrzenie w głąb siebie - osobista medytacja w duchu chrześcijańskim 
2) planujemy podzielnik w swojej okolicy (cele, plan, harmonogram) zagadnienia prawne i 
organizacyjne działania podzielnika 

15:45 Spotkanie ponowne w głównej Sali – podsumowanie na sesji plenarnej 
 
 
 

mailto:zamowienia.ls@caritas.org.pl
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IV. Liczba uczestników: ok. 50 osób 
 

V. Miejsce:  
Centrum konferencyjne - Warszawa 
 

VI. Zakres zlecenia:  
 

1. Obsługa kontaktu z potwierdzonymi przez Organizatora prelegentami (pierwszy kontakt –
Andrzej Grupa). Zatrudnienie 10 prelegentów/panelistów/moderatorów sesji wraz z 
rozliczeniem ich dojazdu.  
 

2. Przygotowanie identyfikacji wizualnej konferencji, w tym 1 projektu grafiki / baneru 
wydarzenia do wykorzystania w kampanii na FB i Insta.  
 

3. Zapewnienie 1 noclegu w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem dla ok. 18 uczestników 
spoza Warszawy; Nocleg musi być zlokalizowany nie dalej niż 1 km od centrum 
konferencyjnego. 
 

4. Zapewnienie wyżywienia dla ok. 50 uczestników Konferencji; 
Obiad: wymagane zapewnienie posiłków bezmięsnych. 2 przerwy kawowe: Woda, napoje, 
owoce i przekąski serwowane podczas przerw, kawa z ekspresu przelewowego. 
 

5. Nagranie przebiegu konferencji i dostarczenie wskazanych wystąpień w formie osobnych plików 

wideo do publikacji na stronie https://laudatosi.caritas.pl/, na kanale YT Caritas Laudato si oraz 
w innych mediach społecznościowych (wybrane fragmenty). 
 

6. Techniczna obsługa całego wydarzenia: 
o Rejestracja gości, prowadzenie punktu informacyjnego konferencji, 
o Przygotowanie i druk identyfikatorów 50 w formie ulotek z agendą konferencji i 

odnośnikami do opracowań Caritas Laudato si, 
o Przygotowanie sali do przeprowadzenia paneli dyskusyjnych i warsztatów, 
o Obsługa sprzętów elektronicznych, w tym prezentacji. 

 
7. Współpraca z personelem projektu (Organizator) w realizacji pozostałych, wymagających 

interwencji działań.  
 
VII. Kryteria dostępu – spełniony musi być każdy z podanych niżej warunków (0/1) 

1. Zapewnienie kontaktu ze specjalistami w zakresie zmiany modelu konsumpcji (0/1 pkt). 
2. Zapewnienie ośrodka, w którym można zakwaterować do 18 osób, posiadającego 

odpowiednie zaplecze sanitarne (0/1 pkt). 
3. Dostęp do przestrzeni konferencyjnej umożliwiającej pracę warsztatową (0/1pkt.). 

 
VIII. Wymagane doświadczenie organizatora (max. 20 pkt. łącznie): 

1) min. 5 lat doświadczenia w organizowaniu wydarzeń i konferencji o charakterze 
ekologicznym lub społecznym – 10 pkt. 

2) Doświadczenie w planowaniu i programowaniu działań na rzecz dobra wspólnego – 5 pkt. 
3) Udokumentowane sukcesy w branży eventowej (certyfikaty, nagrody, zrealizowane 

przedsięwzięcia) – 5 pkt. 
 

https://laudatosi.caritas.pl/
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IX. Wymagania dot. proponowanych ofert w zakresie: (max. 10 pkt. łącznie) 
1) Wykonania ulotek z agendą konferencji na papierze ekologicznym, posiadającym certyfikat FSC;  
2) Zapewnienia posiłków z sezonowych produktów lokalnych bez wykorzystania mięsa; 
3) Zapewnienia materiałów warsztatowych (np. papier flip-chart) z wykorzystaniem papieru 

ekologicznego, posiadającego certyfikat FSC, lub pochodzącego z recyklingu.  
 

X. Sposób oceny oferty 
1. Kryterium jakości oferty (max 10 pkt): 
Ocena spełnienia kryteriów wskazanych w pkt. IX nastąpi na podstawie otrzymanej dokumentacji. 
 
2. Kryterium doświadczenia organizatora (max 20 pkt): 
Ocena spełnienia kryteriów wskazanych w pkt. VIII nastąpi na podstawie otrzymanej dokumentacji. 
 
3. Kryterium ceny (max 20 pkt):  
Najniższa zaoferowana cena otrzyma 20 pkt. 
Cena wyższa od najniższej do 15% otrzyma 15 pkt. 
Cena wyższa od najniższej do 35% otrzyma 10 pkt. 
Cena wyższa od najniższej do 55% otrzyma 5 pkt. 
Cena wyższa od najniższej powyżej 56% otrzyma 0 pkt. 
 

XI. Inne warunki 
Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.  

 
XII. Sposób przygotowania oferty: 
1. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1.  
2. Do ofert należy załączyć: 

• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2), 
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), 
• Listę proponowanych prelegentów. 

 
XIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert: 

1) Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres:  zamowienia.ls@caritas.org.pl.  
2) Ofertę należy złożyć do dnia 3 marca 2022 r., do godziny 12:00. 
3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 3 marca 2022 r. o godzinie 13:00.  

 
XIV. Uwagi końcowe 

1) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia (w 
zależności od zaistniałych potrzeb).  

 
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 udziału w postępowaniu 

mailto:zamowienia.ls@caritas.org.pl

