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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZK/01/2018 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla 

uczestników 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. Szczegółowy zakres i warunki usługi: 

a) usługi świadczone będą w okresie 17.10.2018 r. do 31.12.2018 r. na zasadzie umowy cywilnoprawnej/zlecenie 

usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia okresu  świadczenia usługi. 

b) usługi  świadczone   będą  miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

Miejsce, termin i liczbę osób Zamawiający przekazywał będzie wykonawcy z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

c) w trakcie konsultacji dietetyk dokona oceny efektów stosowania diety oraz kontroli sposobu żywienia. 

d) zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie podczas konsultacji: 

- analizy składu ciała- badanie na zawartość wody w organizmie, zawartość białka, substancji mineralnych, masy 

mięśniowej oraz tkanki tłuszczowej z podziałem na segmenty ciała. Obliczane mają być następujące wskaźniki: 

- Obliczanie PPM - podstawowej przemiany materii, czyli ile faktycznie organizm potrzebuje kalorii do prawidłowej 

pracy organizmu a poniżej której nie można schodzić stosując dietę. 

- Wskaźnik WHR - proporcja obwodu brzucha do obwodu bioder. 

- Wskaźnik BMI - pokazujący ryzyko zachorowania na choroby metaboliczne typu cukrzyca, miażdżyca, 

nadciśnienie.  

- Wydatek energetyczny- ile kalorii można spalać uprawiając daną dyscyplinę sportu przez pół godziny. 

e) Wyniki przeprowadzonych badań Wykonawca zapisze w dzienniczku zdrowia uczestnika i w zestawieniu 

przekazywanym Zamawiającemu wraz z protokołem wykonania usługi. 

f) Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie zadań liczbę 

konsultacji przeprowadzonych w miesiącu kalendarzowym. 

g) Wykonawca   składając   ofertę  deklaruje,   iż  po   przyjęciu   przedmiotowego   zlecenia   jego   łączne 

zaangażowanie   zawodowe   w   realizację  wszystkich   projektów   finansowanych   z   funduszy   strukturalnych   

i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 

2. Wymagane kwalifikacje: 

Kwalifikacje zgodne z przepisami tj. osoba, która: 

1)   rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1630 

godzin kształcenia  w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 

2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskała 

tytuł magistra, lub 
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2)   ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami Kształcenia określonymi w 

odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata  lub magistra na tym kierunku, lub 

3)   rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co 

najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub 

4)   rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie 

człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub  magistra inżyniera a tym kierunku, lub 

5)   ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł 

zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk, lub 

6)   ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną i uzyskała tytuł 

zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka. 

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami załączonymi do 

złożonej oferty.  


