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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Opis Przedmiotu Zamówienia oraz kryteria oceny ofert
Część nr 9
Wydział Prawa Kanonicznego
Przedmiotem zamówienia jest realizacja wykładów dla studentów Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.
Tematem wykładów jest:
Synodalność jako konstytutywny element Kościoła katolickiego. Problemy kanoniczne
dotyczące przynależności do Kościoła katolickiego.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Waga (%)

Liczba punktów

60%

60

40%

40

Cena
Dorobek naukowy i
zawodowy

1.

Punkty w kryterium „Cena” (C) przyznane zostaną według następującego wzoru:
W kryterium cena oferty /C/ zostanie zastosowany wzór:
liczba punktów C = (C min / C bad) × 60
gdzie:

C min - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
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C bad - cena brutto podana w ofercie
2.

Punkty w kryterium „Dorobek naukowy i zawodowy” (D) przyznane zostaną w
następujących trzech kategoriach:



kategoria I: publikacje naukowe – max. 24 pkt. Punkty będą przyznawane według rankingu
ilości opublikowanych oryginalnych publikacji naukowych (każda monografia naukowa
będzie uznawana jako podwójna publikacja). Liczba przyznawanych pkt według kolejności
zajętych miejsc będzie się zmniejszała o 2 pkt., licząc od liczby 24, która będzie przyznana
za zajecie I miejsca w tejże kategorii;



kategoria II: referaty naukowe – max. 10 pkt. Punkty będą przyznawane według rankingu
ilości wygłoszonych referatów naukowych. Liczba przyznawanych pkt według kolejności
zajętych miejsc będzie się zmniejszała o 1 pkt., licząc od liczby 10, która będzie przyznana
za zajecie I miejsca w tejże kategorii;



kategoria III: doświadczenie zawodowe – max. 6 pkt. Punkty w tej kategorii będą przyznane
za pełnienie obecnie lub w przeszłości funkcji rektora lub prorektora uczelni, dziekana,
prodziekana wydziału, kierownika instytutu lub katedry naukowej, a także eksperta Stolicy
Apostolskiej, Konferencji Biskupów czy innych organizacji międzynarodowych. Za każdą
funkcję będzie można uzyskać 2 pkt., przy zastrzeżeniu otrzymania max. 6 pkt w tejże
kategorii.

3.

Łączna liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
LP = C + D
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Inne informacje:
Opis i specyfikacja przedmiotu w języku polskim
Przedmiotem zamówienia będzie realizacja tematów:
Synodalność jako konstytutywny element Kościoła katolickiego. Problemy kanoniczne
dotyczące przynależności do Kościoła katolickiego.
Synodalność jako konstytutywny element Kościoła katolickiego
W swoim przemówieniu na uroczystość z okazji 50. rocznicy ustanowienia synodu biskupów
papież Franciszek oświadczył, że synodalność jest konstytutywnym elementem Kościoła,
najodpowiedniejszym sposobem rozumienia hierarchicznej organizacji Kościoła. Wykłady mają
objąć wszystkie instytucje Kościoła katolickiego, na każdym poziomie, powszechnym i
partykularnym, które pozwalają wiernym uczestniczyć w rządzeniu Kościołem i brać udział w
podejmowaniu decyzji. Wykład ma być także miejscem konfrontacji praktyki Kościoła
katolickiego z praktykami demokratycznych społeczeństw.

Problemy kanoniczne dotyczące przynależności do Kościoła katolickiego.
Kościół rzymskokatolicki uważa, że jego członkowie nie są związani na mocy ich jedynej woli.
Z prawnego punktu widzenia pojęciem odniesienia będzie wspólnota hierarchiczna, a nie
stowarzyszeniowa. W porządku duchowym Kościół katolicki określa obowiązki i prawa
wiernych, do których muszą się stosować. Ta koncepcja przynależności do Kościoła, centralna i
decydująca, została zaprojektowana z instytucjonalną logiką rodzimego społeczeństwa (z Ius
nativum do istnienia i działania), posiadającą organizację, która jest uważana i prezentowana za
niezbędną do zdobycia dóbr duchowych. Wykład ma pokazać, w jaki sposób ta koncepcja
przechodzi kryzys przez konfrontację ze współczesną wrażliwością na prawa osoby.
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Annex 1 to the Contract Notice

Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers

Section 9
Faculty of Canon Law

The contract covers the conducting of 60 didactic hours of lectures for students of the Cardinal
Stefan Wyszyński University in Warsaw.
Classes will be taught in English.

The subject of the lectures is:

Synodality as a Constitutive Element of the Catholic Church.
Canonical Issues Regarding Belonging to the Catholic Church

Criteria for the evaluation of offers:

Criterion

Price

Weight

Number of points

60%

60

40%

40

Scientific and professional
achievements

1.

Points in the “price” criterion (C) will be awarded according to the following formula:
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In the criterion offer price /C/ the following formula will be applied:
number of points C = (C min / C bad) × 60
where: C min – the lowest gross price among all offers
C bad – gross price given in the offer

2.

Points in the “Scientific and professional achievements” (D) criterion will be awarded in
the following three categories:
 category I: scientific publications - max. 24 points. Points will be awarded according to
the ranking of the number of published original scientific publications (each scientific
monograph will be considered as a double publication). The number of points awarded
according to the order of the places taken will decrease by 2 points, counting from the
number 24, which will be awarded for the first place in this category;
 category II: scientific papers - max. 10 points. Points will be awarded according to the
ranking of the number of present scientific papers. The number of points awarded
according to the order of the places taken will decrease by 1 point, counting from the
number 10, which will be awarded for the first place in this category;
 category III: professional experience - max. 6 points. Points in this category will be
awarded for performing presently or in the past the role of the rector or vice-rector of the
university, dean, deputy dean of the faculty, head of the institute or scientific department,
as well as an expert of the Holy See, the Conference of Bishops or other international
organizations. Two points will be available for each function, subject to receipt of max. 6
points in this category.

3.

The total number of points received by the offer will be calculated according to the
following formula:
LP = C + D
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Other information:

Description and specification of the course in English

The contract covers two topics:

Synodality as a Constitutive Element of the Catholic Church
In his address for the ceremony commemorating the 50th anniversary of the establishment of the
synod of bishops, Pope Francis declared that synodality is a constitutive element of the Church
and the most appropriate means of understanding the hierarchical organisation of the Church.
The course will study all institutions of the Catholic Church, at every level, universal and
particular, that allow the faithful to participate in the governance of the Church and the making
of decisions. It is also to be a place of confrontation of the Catholic Church’s practice with the
practices of democratic societies.

Canonical Issues Regarding Belonging to the Catholic Church.
The Roman Catholic Church believes that its members are not bound by their sole will. From a
legal point of view, the reference concept will be the hierarchical community, not an association
In the spiritual order, the Catholic Church defines the obligations and rights of the faithful, which
they must comply with. This concept of belonging to the Church, central and decisive, was
designed with the institutional logic of a native society (with Ius nativum to existence and
action), possessing an organization that is considered and presented as necessary to acquire
spiritual goods. The course is to show how this concept is in crisis by confronting the
contemporary sensitivity on the rights of every human being.
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