Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH NA RZECZ DZIECI Z OTYŁOŚCIA“

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.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mających na celu przekazanie wiedzy z zakresu otyłości,
Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 350 uczniów i 350
rodziców/opiekunów z terenu powiatu garwolińskiego i kozienickiego na Mazowszu.

Celem usługi jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu
życia ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń związanych z otyłością w grupach objętych wsparciem.
Usługa będzie świadczona w formie prezentacji i wykładów dla 700 uczestników (350 dzieci z klas I-Vi i 350
opiekunów) którzy zostaną podzieleni na grupy.


Szacowana ilość grup od 5 do 15



Szacowana wielkość grup od 10 do 50 osób

Wielkość grup zostanie ustalona przez zamawiającego z wykonawcą w zależności od potrzeb.

Wykonawca zapewnia dostęp do pomieszczeń w których odbywać się będą szkolenia/wykłady.

Program wykładów/prezentacji powinien obejmować minimum:
1) przekazaniu wiedzy z zakresu:
a) zachowań prozdrowotnych związanych merytorycznie z modułem dotyczącym otyłości,
b) wpływu żywienia na zdrowie, a w szczególności skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia
oraz nieprawidłowej masy ciała,
c) jakości i bezpieczeństwa żywności oraz sposobów oceny stanu odżywiania,
d) sposobów wspierania działań z zakresu żywienia innymi działaniami (np. aktywnością ruchową),
2) budowaniu umiejętności z zakresu:
a) przygotowywania zbilansowanych posiłków,
b) prawidłowego żywienia w dłuższych okresach czasu,
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Czas trwania prezentacji min. 6h na grupę. Po stronie wykonawcy jest przygotowanie materiałów
szkoleniowych dla uczestnika

Okres realizacji od 01.10.2019 do 15.12.2020
Przygotowując ofertę Wykonawca jest zobowiązany do podania jednostkowej ceny za każdego uczestnika.
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).
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