
Załącznik nr 2
                                                                                                                             do
Zarządzenia 8/2022
                                                                                                                             Ki
erownika Ośrodka

                         Pomocy Społecznej
w Kobylnicy
                                                                                                                             z
dnia 12 sierpnia 2022 roku

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłasza otwarty konkurs ofert  i zaprasza
do składania ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pn.:

„Program profilaktyki 
i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół

podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023”

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze
zm.)  oraz  art.  7  ust.  1  pkt  1  i  art.  48b  ust.  1  
i  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j.:  Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm. )  w
związku z uchwałą nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września
2020r.  w  sprawie  przyjęcia  programu  pn.  „Program  profilaktyki  
i  wczesnego  wykrywania  nadwagi  i  otyłości  wśród  dzieci  klas  I-V  szkół
podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023”

Przewidywana liczba osób uprawnionych do objęcia programem: 1
467 dzieci

Przedmiotem konkursu jest:
  realizacja programu 

  akcja informacyjna (plakaty, ulotki);
  skierowanie zaproszeń do rodziców/opiekunów prawnych;
  akcja  edukacyjna  (wykłady  z  zakresu  edukacji  żywieniowej  oraz

aktywności fizycznej dla dzieci  i rodziców/opiekunów prawnych dzieci); 

            2 etapy interwencji:

1 etap (dla wszystkich dzieci/uczestników programu)
 kwalifikacja do programu; pomiary antropometryczne wykonywane przez

pielęgniarki  środowiskowe/higienistki  szkolne  w  gabinetach  higienistki
szkolnej posadowionych na terenie szkół u dzieci klas I, II i IV, nieobjętych
badaniami  w  ramach  bilansów  zdrowia  dziecka,  które  
są  rutynowo  wykonywane  jako  świadczenie  gwarantowane  (u  dzieci  w
klasie III i V); 

2 etap (dla dzieci ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością)
 porady  psychodietetyczne  udzielane  dzieciom  (w  obecności

rodziców/opiekunów  prawnych)  przez  psychodietetyka  obejmujące
rozpisanie jadłospisu, terapię poznawczo-behawioralną, elementy edukacji
żywieniowej;



 w przypadku wykrycia zaburzeń i chorób wymagających dalszego leczenia
(np.  wtórne  nadciśnienie  tętnicze,  zaburzenia  gruczołów  hormonalnych,
cukrzyca),  kierowanie  dzieci  
w trybie pilnym do dalszej opieki lekarskiej poza programem;

 regularne  pomiary  antropometryczne  w  trakcie  trwania  programu
wszystkich  dzieci  objętych  2-etapem  badania,  celem  monitorowania
wskaźników  BMI  wykonywane  przez  psychodietetyka  w  trakcie  porady
psychodietetycznej.

Wymogi wobec oferenta:

W  programie  wezmą  udział  podmioty  lecznicze  posiadające  podpisaną  z
Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację świadczeń zdrowotnych w
ramach podstawowej opieki zdrowotnej, które zobowiążą się na dzień rozpoczęcia
realizacji programu zatrudnić wskazanych poniżej specjalistów:

 Porady dietetyczne zawierające elementy porady o charakterze interwencji
behawioralno-poznawczej  będą  realizowane  przez  psychodietetyka.
Psychodietetyk  musi  spełniać  następujące  kryteria:  ukończone  studia
wyższe  na  kierunku  Dietetyka  lub  Technologia  żywienia  i  żywienia  (w
stopniu  przynajmniej  studiów  licencjackich),  studia  podyplomowe  na
kierunku Psychodietetyka (ukończone lub w trakcie).

 Pomiarów  antropometrycznych  w  ramach  programu  będzie  dokonywać
pielęgniarka  środowiskowa/higienistka  szkolna  posiadająca  kwalifikacje
określone  w  art.  5  pkt  25  ustawy  
z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych  
ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z2021 r. poz. 1285 ze zm.)

 Szkolenia  edukacyjne  będą  realizowane  przez  lekarzy  lub  specjalistów
dietetyki,  psychodietetyki,  zdrowia  publicznego  lub  promocji  zdrowia,
posiadających niezbędną wiedzę na temat zasad prawidłowego żywienia
dzieci i młodzieży.

Z warunkami konkursu, projektem umowy, formularzem oferty można zapoznać
się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej: www.opskobylnica.pl

Informację na temat konkursu można uzyskać także pod numerem telefonu 0 59
842  96  16,  
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Umowa na realizację programu zawarta będzie na okres do 30 listopada 2023
roku. 

Termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych: od daty podpisania umowy. 

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści obowiązującego formularza oferty.
2. Formularz  ofertowy  wraz  z  załącznikami  powinny  być  ostemplowane

pieczątką  firmową  
oraz  opieczętowane  imiennie  i  podpisane,  a  strony  parafowane  przez
osoby  uprawnione  
do reprezentowania oferenta.



3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte
w  sposób  uniemożliwiający  ich  dekompletację,  a  strony  kolejno
ponumerowane. 

4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową
i opisanej nazwą programu kopercie.

Oferty można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul.
Wodna 20/3, pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek
Pomocy Społecznej. ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica (w zamkniętej kopercie
z  dopiskiem  „konkurs  ofert  na  realizację  gminnego  programu
zdrowotnego  pn.:  Program  profilaktyki  i  wczesnego  wykrywania
nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie
Kobylnica na lata 2021-2023”) w terminie  do dnia 5 września 2022r. do
godz. 14:00. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 września 2022r. o godz. 10:00 w Ośrodku Pomocy
Społecznej  
w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty
upływu terminu składania ofert.

Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy,
ul. Wodna 20/3.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kobylnicy  zastrzega  sobie  prawo
przesunięcia/zmiany terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wybrania
którejkolwiek z ofert,  jak również odwołania lub zmiany warunków konkursu w
wypadku, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające przesunięcie/zmianę
terminu składania ofert, zamknięcie konkursu, odwołania lub zmiany warunków
konkursu,  które  ujawnią  się  po  dniu  ogłoszenia  konkursu,  ale  przed  jego
rozstrzygnięciem. 

    


