
 

 

1 

 

 Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH” 

” 

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Profilaktyka otyłości wśród dzieci z klas I-VI szkół 

podstawowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne  

i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: 

Profilaktyka otyłości wśród dzieci z klas I-VI szkół podstawowych!\. Przedmiot zamówienia obejmuje 

świadczenie konsultacji lekarskich (kwalifikacji) – część 1 , oraz badań początkowych/w połowie programu i 

na zakończenie – część 2. 

 

Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 350 uczniów  z terenu 

Mazowsza. Osoby objęte wsparciem to osoby z chorobami otyłości. Przedmiot zamówienia składa się z 2 

części i obejmuje:  

 

1. Część 1: Kwalifikacja 385 uczestników (uczniów szkół podstawowych) do programu  

Przewidywane łączne zaangażowanie na rzecz projektu w ramach części 1: 385 h. 

Kwalifikacje według harmonogramu ustalonego przez zamawiającego odbywać się będą na terenie powiatów 

garwolińskiego i kozienickiego.  

Okres realizacji od 17.09.2019 do 17.09.2020 

Wykonawca jest zobowiązany do podania jednostkowej ceny za każdego uczestnika.  
 
Od strony formalnej wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i udokumentowania: formularzy 

formalnych oraz formularzy wykonanych badań kwalifikacyjnych obejmujących takie elementy jak waga, 

wzrost na siatce centylowej i potwierdzenie otyłości. Kryterium merytoryczne muszą być weryfikowane przez 

lekarza z aktualnym prawem wykonywania zawodu. 

  

Kwalifikacja uczestników do programu przeprowadzana będzie na podstawie: 

1. weryfikacji przedstawionej podczas kwalifikacji uczestników do programu dokumentacji medycznej 

stwierdzającej otyłość lub/i 
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2. kwalifikacji realizowanej przez beneficjenta, podczas, które zostanie stwierdzona otyłość. 

  

Zadanie polega na weryfikacji czy osoba zgłoszona do udziału w programie spełnia jednocześnie wszystkie 

kryteria włączenia zgodne z RPZ. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzenia przedstawionej podczas 

kwalifikacji dokumentacji medycznej stwierdzającej otyłość lub/i kwalifikacji Beneficjenta podczas której 

stwierdzona zostanie otyłość.   

W ramach kwalifikacji Beneficjenta otyłość zostanie stwierdzona kiedy BMI wyniesie >97 zgodnie z 

aktualnymi siatkami centylowymi badania OLA i OLAF przeprowadzonego przez Centrum Zdrowia Dziecka. 

W razie wątpliwości osoba zostanie skierowana do POZ.   

  
CZĘŚĆ II składająca się z: 
 

A) badania lekarskie/fizjoterapeutyczne początkowe  

Przeprowadzenie badań lekarskich początkowych dla 350 uczestników do programu. Badania prowadzone 

według harmonogramu ustalonego przez zamawiającego odbywać się będą na terenie woj. Mazowieckiego w 

wskazanych przez Zamawiającego miejscach – badania kierowane do dzieci z powiatów garwolińskiego i 

kozienickiego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do podania jednostkowej ceny za każdego uczestnika.  
 
 
B) badania lekarskie/fizjoterapeutyczne w połowie interwencji  

Przeprowadzenie badań lekarskich kontrolnych dla 350 uczestników w połowie interwencji. Badania 
prowadzone według harmonogramu ustalonego przez zamawiającego odbywać się będą na terenie woj. 
Mazowieckiego w wskazanych przez Zamawiającego miejscach – badania kierowane do dzieci z powiatów 
garwolińskiego i kozienickiego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do podania jednostkowej ceny za każdego uczestnika.  
 
C) badania lekarskie/fizjoterapeutyczne na zakończenie programu  

Przeprowadzenie badań lekarskich kontrolnych dla 350 uczestników na zakończenie interwencji. Badania 
prowadzone według harmonogramu ustalonego przez zamawiającego odbywać się będą na terenie woj. 
Mazowieckiego w wskazanych przez Zamawiającego miejscach – badania kierowane do dzieci z powiatów 
garwolińskiego i kozienickiego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do podania jednostkowej ceny za każdego uczestnika.  
 
Okres realizacji: od 17.09.2019 do 31.12.2020 
 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania ww. usług zgodnie z harmonogramem podanym 

przez Zamawiającego w zakresie rekrutacji uczniów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania 

prac w ramach projektu w zależności od potrzeb. 
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 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej kadry minimum 3 dni w tygodniu 

(minimum 4h dziennie w każdy z trzech wyznaczonych dni).  

 

Rodzaj zamówienia: usługi. 

 

Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.  

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 

85120000-6 Usługi medyczne i podobne 

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 

85312500-4 Usługi rehabilitacyjne 

 

  

Zamawiający nie stawia warunków dotyczących formy prawnej wykonawcy (dopuszcza się możliwość 

złożenia oferty przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej).  

Zamawiający wymaga aby usługi w ramach zamówienia realizowane były przez osoby zdolne do wykonania 

zamówienia  

  

Zamawiający nie wymaga aby wraz z ofertą Wykonawca składał dokumenty poświadczające uprawnienia 

poszczególnych osób do realizacji zamówienia. Dokumenty, o których mowa powyżej należy przedstawić na 

etapie podpisania umowy. 

Zamawiający nie stawia warunków dotyczących ilości osób wykonujących poszczególne części zamówienia. 

Wszystkie osoby realizujące daną część zamówienia muszą spełniać wymagania stawiane przez 

Zamawiającego w danej części zamówienia.  

W celu porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający wymaga aby oferta na daną część 

zamówienia zawierała całkowity koszt roboczogodziny, jaki Zamawiający poniesie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – cena zawierająca podatek 

VAT, w przypadku osób fizycznych – wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w przypadku wyboru oferty 

osoby fizycznej).  


