
Prezydent Miasta Lublin

 Szczegółowe warunki konkursu ofert

na wybór w 2018 r. realizatora zadania w ramach „Programu

profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII  szkół

podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020” 

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Lublin

plac Króla Władysława Łokietka 1

20 -109 Lublin 

II. Przedmiot postępowania

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór w 2018 r. realizatora następujących zadań:  

1) przeprowadzenie szkoleń dla liderów programu– zadanie realizowane w ramach

modułu 1 Programu; 

2)  przeprowadzenie  monitoringu  i  modyfikacji  jadłospisów  szkolnych  –  zadanie

realizowane w ramach modułu 4 Programu. 

III. Zasady przygotowania oferty

1. Oferent składa ofertę zgodnie z następującymi wymaganiami:

1) ofertę należy składać na formularzu ofertowym;

2) do oferty należy dołączyć projekt realizacji zadań objętych konkursem;

3) do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia:

a) o  zapoznaniu  się  z  treścią  ogłoszenia  i  szczegółowymi  warunkami

konkursu,

b) o prawdziwości danych zawartych w ofercie;

c) o  posiadaniu  wykwalifikowanej  kadry  dającej  rękojmię  należytego
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wykonania zadania.

4) w  przypadku spółek cywilnych -  należy dołączyć do oferty kserokopię

umowy spółki (potwierdzoną za  zgodność z oryginałem);

5) w  przypadku  spółek  zarejestrowanych  w  Krajowym  Rejestrze

Sądowym -  należy dołączyć  do oferty aktualny pod względem faktycznym

i prawnym na dzień złożenia oferty odpis z  Krajowego Rejestru  Sądowego

(w przypadku kserokopii potwierdzony za zgodność z oryginałem);

2. Oferent nie może modyfikować treści oferty i wzorów oświadczeń pod rygorem

odrzucenia oferty.

3. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, winny być parafowane

przez osobę podpisującą/e ofertę.

IV. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szkoleń

dla  liderów  programu –  zadanie  w  ramach  modułu  1  powinno uwzględniać

następujące warunki:

1. Adresatami szkoleń będzie grupa: 

1) co  najmniej  36  pielęgniarek  pracujących  w  gabinetach  pomocy

przedlekarskiej w lubelskich szkołach podstawowych;

2) dietetycy zatrudnieni w szkołach; 

3) co najmniej 36 nauczycieli wychowania fizycznego.

2. Realizator do wykonania zadania posiada kadrę: 

1) co  najmniej  3  lekarzy  ze  specjalizacją  z  pediatrii  oraz  endokrynologii

i diabetologii dziecięcej;

2) co najmniej 2 dietetyków z minimum 5-letnim stażem ;

3) co  najmniej  2  rehabilitantów  z  minimum  5-letnim  doświadczeniem

w profilaktyce i leczeniu otyłości;

4) psycholog  mający  10-letnie  doświadczenie  w  leczeniu  zaburzeń

odżywiania;

3. Realizator powinien przygotować program szkoleń i przeprowadzić szkolenia

w zakresie  problematyki  profilaktyki  nadwagi  i  otyłości  dzieci  w  wymiarze  co
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najmniej  48  godzin  zgodnie  z  Programem  profilaktyki  nadwagi  i  otyłości  dla

uczniów  klas  VI-VIII  szkół  podstawowych  "Be  fit"  na  lata  2018-2020.

Opracowanie  programu  szkolenia  dla  pielęgniarek  powinno  zawierać  liczbę

godzin w poszczególnych tematach szkolenia zawartych poniżej.  Opracowanie

programu szkolenia dla dietetyczek i nauczycieli wychowania fizycznego powinno

zawierać tematykę szkolenia z  podziałem na liczbę godzin z  uwzględnieniem

szkolenia  teoretycznego i  praktycznego.  Opracowany przez oferenta  Program

szkolenia jest integralną częścią oferty. Przez 1 godzinę zajęć należy rozumieć 1

godz. lekcyjną czyli 45 min.

4. Realizator powinien przeprowadzić szkolenia: 

1) dla pielęgniarek 

Prowadzący
Liczba
godzin

Tematyka szkolenia:

Lekarz ze specjalizacją z pediatrii oraz
endkrynologii i diabetologii dziecięcej

28

1.Metody oceny masy ciała i wysokości dzieci
oraz  oceny  stanu  odżywienia  na  podstawie
obliczania  BMI  z  wykorzystaniem  siatek
centylowych dla BMI.
2.Kwalifikacja  dzieci  do  grupy  dzieci
z prawidłową masą ciała, nadwagą i otyłością.
3.Przyczyny otyłości u dzieci i młodzieży
4.Skutki otyłości u dzieci  i dorosłych.

Dietetyk z minimum 5-letnim stażem w
zakresie  szkoleń  dietetycznych  dla
dzieci otyłych

8

1.Przyczyny otyłości związane z nadmiernym
spożywaniem posiłków.
2.Prawidłowa dieta dzieci.
3.Dieta służąca redukcji masy ciała u dzieci.

Rehabilitant  z  co  najmniej  5-letnim
doświadczeniem  w  profilaktyce  i
leczeniu otyłości 8

1.Przyczyny otyłości  związane z niedoborem
aktywności fizycznej.
2.Zalecana  aktywność  fizyczna  u  dzieci
z nadwagą  i  otyłością  oraz  u  ich  rodziców
i rodzeństwa.

Psycholog  z  co  najmniej  10-letnim
doświadczeniem  w  zakresie  leczenia
zaburzeń odżywiania u dzieci 1

1.Psychologiczne podłoże otyłości.
2.Szkolenie w zakresie kontaktów z rodzinami 
dzieci z nadmierną masą ciała.
3.Pomoc psychologiczna dla dzieci z 
nadmierną masą ciała.

2) dla dietetyków

Prowadzący
Liczba
godzin

Proponowana tematyka szkolenia:

Lekarz  ze  specjalizacją  z  pediatrii  oraz
endkrynologii i diabetologii dziecięcej

8

Dietetyk z minimum 5-letnim stażem w zakresie
szkoleń dietetycznych dla dzieci otyłych

28
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Rehabilitant  z  co  najmniej  5-letnim
doświadczeniem  w  profilaktyce  i  leczeniu
otyłości

8

Psycholog  z  co  najmniej  10-letnim
doświadczeniem w zakresie leczenia zaburzeń
odżywiania u dzieci

1

3) dla nauczycieli wychowania fizycznego

Prowadzący
Liczba
godzin

Proponowana tematyka szkolenia

Lekarz  ze  specjalizacją  z  pediatrii  oraz
endokrynologii i diabetologii dziecięcej

8

Dietetyk  z  minimum  5-letnim  stażem  w
zakresie  szkoleń  dietetycznych  dla  dzieci
otyłych

8

Rehabilitant  z  co  najmniej  5-letnim
doświadczeniem w profilaktyce  i  leczeniu
otyłości

28

Psycholog  z  co  najmniej  10-letnim
doświadczeniem  w  zakresie  leczenia
zaburzeń odżywiania u dzieci

1

5. Realizator opracuje autorski program szkolenia poszczególnych specjalistów

uwzględniający minimalne wymogi zawarte w konkursie.

6. Realizator przygotuje i przekaże uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne

w formie papierowej lub elektronicznej.

7. Realizator  szkolenia  zobowiązany  jest  do  wyznaczenia   koordynatora

szkolenia, który będzie także wskazany do kontaktów z organizatorem Programu.

8. Realizator  powinien  posiadać  pisemną  zgodę  dyrektora  szkoły  na

uczestnictwo w Programie pracowników szkoły.

9. Realizator  przygotuje  ankietę  ewaluacyjną  szkolenia  odrębną  dla

poszczególnych grup szkolenia.

10. Uzyskanie  minimum  75%  punktów  z  ankiety  końcowej  szkolenia  będzie

podstawą do przyznania certyfikatu ukończenia szkolenia.

11. Realizator  będzie  zobowiązany  do  opracowania  wyników  szkolenia

i przedstawienia ich w sprawozdaniu z jego realizacji wraz z listami uczestników

szkoleń do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin zgodnie
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z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych.

V. Realizacja  programu  polityki  zdrowotnej w  zakresie monitorowania

i modyfikowania  jadłospisów  szkolnych  przez  czas  trwania  programu  w roku

2018  – zadanie realizowane w ramach modułu 4 powinno uwzględniać następujące

warunki:

1) zadanie powinno być wykonane przez wykwalifikowaną dietetyczkę;

2) realizator powinien posiadać pisemną zgodę dyrektora szkoły na uczestnictwo

szkoły  w  Programie  w  zakresie  monitorowania  i  modyfikowania  jadłospisów

szkolnych.  

3) dietetyczka w ramach prowadzonych działań powinna być dostępna dla szkół

przez 5 dni roboczych w tygodniu. Sposób komunikowania będzie odbywał się za

pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub kontaktu osobistego;

4) monitorowanie przygotowanych jadłospisów szkolnych przez szkoły powinno

odbywać się co 10 dni online,

5) realizator zobowiązany jest do wyznaczenia  koordynatora monitorowania i

modyfikowania  jadłospisów  szkolnych,  który  będzie  także  wskazany  do

kontaktów z organizatorem Programu,

6)  realizator  będzie  zobowiązany  do  opracowania  wyników  monitorowania

jadłospisów szkolnych i przedstawienia ich w sprawozdaniu z jego realizacji do

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. 

VI. Kryteria oceny ofert

Ocena będzie dokonywana wedle następujących kryteriów:

1.  Ocena formalna oferty: 

1) do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty

kompletne pod względem formalnym, złożone w terminie i miejscu podanym

w  ogłoszeniu,  na  odpowiednim  formularzu.  W  przypadku  rubryk,  których

wypełnienie nie dotyczy danego podmiotu należy wpisać „nie dotyczy”;

2) oferty  złożone  po  terminie  oraz  niespełniające  wymogów  formalnych,

nieopisane w sposób podany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
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3) nie  przewiduje  się  możliwości  uzupełniania  złożonych  ofert  oraz

dokonywania poprawek;

4) do  oferty  należy  dołączyć  wszelkie  wymagane  oświadczenia  oraz

dokumenty.

2. Ocena  merytoryczna  oferty  obejmuje  trzy  elementy  podlegające  ocenie

punktowej:  

1) udokumentowane  doświadczenie  oferenta  w  liczbie  przeprowadzonych

szkoleń w zakresie problematyki profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci; 

2) udokumentowane doświadczenie w zakresie konsultingu dietetycznego;

3) proponowaną cenę brutto w stosunku do innych oferentów. 

Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej:

Kryterium oceny Cecha Punktacja Skala

Doświadczenie (szkolenia)

Liczba  szkoleń

przeprowadzonych  przez

oferenta  w  zakresie

problematyki  profilaktyki

nadwagi i otyłości dzieci dla

pielęgniarek,  nauczycieli

wychowania  fizycznego,

dietetyków w latach  2014-

2018 r.

 8 szkoleń i więcej - 15 punktów

 4-7 szkoleń - 10 punktów 

 1- 3 szkolenia - 5 punktów 

brak szkoleń - 0 punktów 

Oferent,  który  wykonał  najwięcej  szkoleń

otrzymuje dodatkowe 5 punktów. 

Maksimum

20 punktów

Doświadczenie

(konsulting dietetyczny)

Okres świadczenia przez

oferenta  usług

konsultingu

dietetycznego 

3 lata i więcej - 15 punktów

2 lata - 10 punktów 

 1 rok - 5 punktów 

poniżej roku - 0 punktów

Maksimum

15 punktów

Cena Stosunek ceny oferentów

najniższa  cena  –  65  punktów.

Pozostałe  oferty  wyliczane  są  wg.

następującego wzoru:

      najniższa cena
                                     x 65 pkt
        cena oferty

Maksimum

65 punktów

VII. Finansowanie
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Realizacja zadania będzie finansowana ze środków własnych Miasta Lublin. Środki

przewidywane na ten cel wyniosą maksymalnie  43 000 zł.
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