
 

 
 

1 

 

                                                                                                                                                
„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród 
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
 

                                                                                                                               Załącznik nr 1 do ZK/02/2018 

 
do Zapytania ofertowego dotyczącego usługi przygotowania i przeprowadzenia Pikników w ramach 
projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający 
nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych 
pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1) Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i 

zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i 
młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” realizowanym  w  celu 
zmniejszenia otyłości, nadwagi, zagrożenia cukrzycą. 

2) Zakres zamówienia: 
    

1. Termin: od kwietnia 2018 do września 2018 r. 
2. Miejscowości: Korfantów, Prudnik, Głogówek, Dobrzeń Wielki, Popielów 
3. Czas trwania: 5 godzin 
4. Niezbędne elementy wydarzenia: 
a. Program artystyczny:  prowadzone mając być  gry i zabawy dla dzieci, a także całych rodzin - 

zachęcające do podejmowania wspólnej aktywności fizycznej (biegi w workach, biegi na czas, jazda na 
rowerze, turnieje siatki i inne konkurencje sportowe przeznaczone dla uczestników w różnym wieku.   

b. Stoisko fizjoterapii: ćwiczenia, porady 
c. Stoisko dietetyczne: poradnictwo, jadłospisy, ocena stanu odżywienia,  
d. Stoisko pielęgniarstwa: interpretacja wyników badań, prawidłowe badania (glukoza, ciśnienie),  
e. Stoiska dodatkowe gościnnie: miejsce dla współrealizatorów projektu - przedsiębiorstwa 

współpracujące w projekcie będą mogły stworzyć stoiska i zaprezentować mieszkańcom swoją ofertę – 
do wykonawcy będzie należało zapewnienie namiotu/ namiotów dla współpracowników projektu – 
maksymalnie 5 organizacji. Dla każdej organizacji należy zapewnić miejsce o powierzchni co najmniej 3 
m x 3 m. będzie to m.in. - stoisko z trenerem; - stoisko i miejsce do ćwiczeń; stoisko do 
przeprowadzenia  warsztatów zdrowego gotowania. 

f. Stoisko ze zdrową żywnością: świeże soki, owoce świeże, zdrowe przekąski – susz owocowy, 
orzechy itp. udostępnianą nieodpłatnie dla uczestników  – dla 150 osób.  

g. Zapewnienie sprzętu potrzebnego do gier i zabaw, dmuchane atrakcje dla dzieci – np. zjeżdżalnie, 
zamki dmuchane,  

h. Zapewnienie namiotów dla stref: animacji, sportowej, zdrowego odżywiania, współpracowników, 
umożliwiających organizację imprezy w przypadku opadów atmosferycznych. 

i. Zapewnienie właściwego przygotowania miejsca i terenu pikniku, zabezpieczenia tego miejsca oraz 
ochrony, zapewnienie dostępu do WC, uprzątnięcia terenu po zakończeniu i usunięcie gromadzonych 
podczas pikniku odpadów komunalnych. 

j. Zapewnienie obsługi imprezy w tym. m.in. obsługi technicznej, medycznej, zgłoszenie imprezy do 
właściwych władz i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń na przeprowadzenie imprezy. 
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3. Zamawiający zapewni nagrody dla uczestników konkursów, zabaw (drobny sprzęt sportowy, karnety na 
fitness, basen itp.)  
 
 
 

 


