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 Nasz znak: CENTIR.931.I.29/2018          Data: 8.04.2019 r. 

 
ZAPROSZENIE NR 03/EH/2019 

do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę – tłumaczenia tekstu z 

języka polskiego na język angielski w celu późniejszej publikacji. Teksty będą referatami 

wygłoszonymi podczas międzynarodowej konferencja pt. "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. 

W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska" (Warszawa, UKSW 

- 16.05.2019). Konferencja jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umowa nr 94/2019/Wn50/EE-

se/D z dnia 26.03.2019 r. 
 

Szanowni Państwo, 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 15 kwietnia 2019 r. 

(do godz. 12:00) na adres e-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów 

(netto/brutto) na usługę:  

1. tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język angielski  

2. korektę tłumaczeń przez native speakera.  

Opis szczegółowy zamówienia: 

Teksty, które będą tłumaczone są referatami wygłoszonymi podczas konferencji pt. Kościół wobec 

kryzysu ekologicznego.  

Referaty, które zostaną dostarczone w języku polskim: 

1. Dialogiczny i mediacyjny potencjał ekologii integralnej 

2. Rola argumentacji religijnej w kształtowaniu proekologicznych postaw chrześcijan w Polsce 

3. Ekologiczne inicjatywy Kościoła na Górnym Śląsku 

4. Szkoła liderów ekologii integralnej i inne inicjatywy Ruchu Ekologicznego Franciszka 

z Asyżu 

5. Młode pokolenie katolików wobec problemów ekologicznych na przykładzie inicjatyw 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

6. Pozyskiwanie funduszy z NFOŚiGW przez podmioty religijne na rzecz działań 

prośrodowiskowych 

7. Apel chrześcijan i ludzi dobrej woli o ochronę dzieła stworzenia w Polsce 

8. List KEP na temat ochrony środowiska ( 2.05.1989). 

Referaty, które zostaną dostarczone w języku angielskim: 

1. The role of people of good will on the ecological issue in the statements of Pope Francis 

2. Ecological initiatives of the Global Catholic Climate Movement  

3. Church's response to the ecological crisis in a small country - is climate neutral diocese 

possible? Challenges and opportunities in Riga diocese 

 

TERMINY: Teksty zostaną dostarczone do tłumaczenia do końca maja 2019 r., zamawiający 

oczekuje zakończenia prac translacyjnych do połowy października 2019 r.  
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Na wybór oferenta wpływ będzie mieć cena (60%) oraz kompetencje i doświadczenie oferenta 

(40%). Formularz oferty do szacowania wartości zamówienia został przesłany Państwu wraz z 

niniejszym zaproszeniem do składania ofert.  

 

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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