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Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie usługi konsultacji dietetycznych na rzecz uczestników projektu pn. „W 

zdrowym ciele zdrowy duch!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

 

I. Uwagi wstępne 

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o Działalności Leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz odpowiednio przepisy ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Udzielającemu Zamówienia oferty. 

3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych Warunkach 

Konkursu Ofert” w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty. 

4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym oraz zawierać wszelkie wymagane 

dokumenty i oświadczenia. 

6. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w miejscu i czasie określonym  

w ogłoszeniu. 

7. Konkurs ofert jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki konkursu. 

 

II.  Przedmiot konkursu   

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konsultacji dietetycznych dla 280 uczestników 

projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  

2. Zakres działań w ramach konsultacji dietetycznych jest określony szczegółowo w Regionalnym 
Programie Zdrowotnym dotyczącym przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim 
wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019 – 2023 – Pilotaż „Odważymy łódzkie”: 
W ramach pierwszego spotkania, która trwa 60 min. przewidziane jest:  
a) Analiza badań biochemicznych wykonanych przez pacjenta przed konsultacjami dietetycznymi,  

b) wykonanie pomiarów obwodu talii, pomiar masy ciała i BMI, pomiar składu ciała50.  

c) wypełnienie ankiety,  

d) wypełnienie karty pacjenta dotyczącej I wizyty dietetycznej, w tym uzupełnienie informacji z 
dostępnej dokumentacji medycznej, o masie i wysokości ciała oraz obwodzie talii,  

e) przeprowadzenie krótkiego wywiadu dietetycznego, ze zwróceniem uwagi na błędy żywieniowe 
pacjenta oraz historię otyłości na podstawie formularza ankiety,  
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f) założenie dzienniczka bieżącego notowania spożywanych posiłków „Dzienniczek Samokontroli 
Uczestnika” – rozmowa z pacjentem uświadamiająca, jak ważną rolę pełni jego skrupulatne 
wypełnianie  

g) ustalenie celu redukcji masy ciała,  

h) omówienie zasad diety redukcyjnej w oparciu o piramidę zdrowego żywienia,  

i) przekazanie zaleceń szczegółowych wynikających z przeprowadzonego wywiadu dietetycznego i 
informacji o stanie zdrowia pacjenta,  

j) dietetyk zaleci również adekwatny do możliwości pacjenta wysiłek fizyczny,  

k) w ciągu 3 dni dietetyk prześle na adres mailowy wskazany przez uczestnika plan dietetyczny wraz z 
dwutygodniowym menu i przepisami kulinarnymi indywidulanie dostosowanymi do potrzeb 
pacjenta.  

3. Konsultacje dietetyczne będą realizowane dla mieszkańców powiatu rawskiego, tomaszowskiego, 

opoczyńskiego, skierniewickiego oraz miasta powiatowego Skierniewice i muszą być realizowane w 

okresie trwania projektu czyli VI.2020 -  V. 2022 r.  

4. Z każdego powiatu objętych wsparciem będzie 56 osób, łącznie 280 osób w wieku 30 do 65 r.ż. Każda 

osoba będzie uczestniczyć w 1 konsultacji kwalifikacyjnej trwającej 60 min., co daje łącznie 280 

konsultacji kwalifikacyjnych ( 280 h) oraz  11 konsultacjach w trakcie uczestnictwa trwających 30 min. 

każda, łącznie 3080 konsultacji w trakcie uczestnictwa (1540 h).  Wsparcie w projekcie dla jednego 

uczestnika trwa 24 tygodnie, więc zaleca się aby konsultacje odbywały się co 2 tygodnie. Konsultacje 

przeprowadzone będą w gabinetach na terenie powiatów z których mieszkańcy będą objęci 

wsparciem, przy czym koszt wynajęcia pokrywa SP ZOZ. 

5. W ramach zleconej usługi dietetyk dokonuje czynności charakterystycznych dla tego typu konsultacji, 

w tym co najmniej:  analiza badań lekarskich, pomiar masy ciała, obwodu talii, ustalenie wskaźnika 

BMI,  przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i 

aktywności fizycznej na pierwszej wizycie i takiej samej ankiety na ostatniej wizycie (sporządzenie z 

tych danych informacji o stanie wiedzy), przeprowadzenie wywiadu dietetycznego, ustalenie i 

przekazanie uczestnikowi w ciągu 3 dni roboczych od konsultacji kwalifikacyjnej (przesłanie na adres e- 

mail uczestnika) - planu dietetycznego wraz z menu i przepisami kulinarnymi indywidualnie 

dostosowanymi do potrzeb pacjenta na okres 2 tygodni , założenie uczestnikom dzienniczka 

samokontroli, analiza zapisów w dzienniczku oraz mobilizowanie do trzymania zaleceń żywieniowych i 

aktywności fizycznej, prowadzenie dokumentacji pacjenta w tym list obecności na konsultacjach, 

pełnienie roli coacha, umożliwienie kontaktu e-mail z uczestnikami projektu, umawianie kolejnych 

konsultacji. 

Dopuszcza się sytuację przeprowadzenia większej liczby konsultacji kwalifikacyjnej w sytuacji, gdy 

osoba zrezygnuje z udziału w projekcie i na to miejsce zgłosi się nowa osoba lub gdy wśród osób 

zgłaszających się na konsultację osoba nie zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie np. ze 

względów zdrowotnych i na to miejsce wchodzi nowa osoba. 

6. Wykonawca usługi ponosi koszty dojazdu oraz inne koszty związane z zapewnieniem należytego 

wykonania usługi (waga, centymetr, komputer, oprogramowanie do sporządzania diet itp.) 
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III. Termin związania ofertą oraz czas wykonania umowy   

1. Oferent będzie związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

2. Umowa na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem zostanie zawarta  

od dnia podpisania umowy na okres trwania projektu tj. od VI.2020 do V.2021 r. 

 

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Oferta powinna zawierać wszelkie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów,  

a w przypadku oferty składanej przez Oferenta współpracującego z Udzielającym Zamówienia 

zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania przez Uudzielającego Zamówienia wymaganych 

dokumentów oraz załączniki wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,  

z wyłączeniem pojęć medycznych. 

5. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika w złożonej ofercie spowoduje jej 

odrzucenie. 

6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje Oferent.  

7. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego Zamówienia przed  

upływem terminu składania ofert. 

  

V. Oferta  

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym Udzielającego Zamówienia, zgodnie z dostępnym 

wzorem. 

2. Ponadto do ofert należy dołączyć: 

a) oświadczenia Oferenta o:  

 zapoznaniu się z treścią ogłoszenia wraz z informacją, że nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń  

- w formie Załącznika nr 1, 

b) kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich 

jak: 

 dyplom ukończenia studiów medycznych lub innej uczelni, szkoły, 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje czy uprawnienia,  

c) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

oświadczenie Oferenta o zawarciu takiej polisy z obowiązkiem przedłożenia jej w dniu ewentualnego 

podpisywania umowy, 

d) Zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju 
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e) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia z ewentualną kalkulacją elementów 

należności - formularz ofertowy, tj. koszt jednej konsultacji kwalifikującej oraz osobno koszt  

pozostałych konsultacji. 

f) kopię dokumentów: Regon, NIP, księgi rejestrowej (jeśli nie wpisano danych w formularzu ofertowym), 

Kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Oferty należy składać wraz z Załącznikami w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: 

„Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi konsultacji 

dietetycznych na rzecz uczestników projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch!”  

 

VI. Wymagania od Oferentów:  

1. Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi konsultacji dietetycznych na rzecz 

uczestników projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” zgodnie z założeniami projektu  

2. Konsultacje dietetyczne może prowadzić osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra kierunku 

dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności 

żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie dietetyk lub  tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności 

dietetyka. Dopuszcza się osoby z wyższym wykształceniem medycznym oraz ukończonymi studiami 

podyplomowymi dotyczącymi dietetyki.  

Dopuszcza się osoby, które rozpoczęły przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w 

specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i 

uzyskania tytułu magistra, lub rozpoczęły przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku 

technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskania tytułu magistra  

3. Wymagane jest min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w pracy z osobami z otyłością i nadwagą 

4. Konsultacje dietetyczne będą realizowane dla mieszkańców powiatu rawskiego, tomaszowskiego, 

opoczyńskiego, skierniewickiego oraz miasta powiatowego Skierniewice. 

5. Wykonywanie zamówienia na wymaganym przepisami poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy, sztuki medycznej oraz etyki zawodowej, obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami 

umowy, przy zachowaniu należytej staranności w wykonywanej pracy na rzecz Udzielającego 

zamówienia. 

6. Wykonujący zamówienie dietetyk w ramach zleconej usługi będzie dokonywać czynności 

charakterystycznych dla tego typu konsultacji, w tym co najmniej:   

a) analizy badań lekarskich,  

b) pomiaru masy ciała,  

c) obwodu talii,  

d) ustalenie wskaźnika BMI,   
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e) przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia 

i aktywności fizycznej na pierwszej wizycie i takiej samej ankiety na ostatniej wizycie 

(sporządzenie z tych danych informacji o stanie wiedzy),  

f) przeprowadzenie wywiadu dietetycznego,  

g) ustalenie i przekazanie uczestnikowi w ciągu 3 dni roboczych od konsultacji kwalifikacyjnej 

(przesłanie na adres e- mail uczestnika) - planu dietetycznego wraz z menu i przepisami 

kulinarnymi indywidualnie dostosowanymi do potrzeb pacjenta na okres 2 tygodni ,  

h) założenie uczestnikom dzienniczka samokontroli,  

i) analizy zapisów w dzienniczku oraz mobilizowanie do trzymania zaleceń żywieniowych i 

aktywności fizycznej,  

j) prowadzenie dokumentacji pacjenta w tym list obecności na konsultacjach, pełnienie roli 

coacha,  

k) umożliwienie kontaktu e-mail z uczestnikami projektu,  

l) umawianie kolejnych konsultacji. 

Dopuszcza się sytuację przeprowadzenia większej liczby konsultacji kwalifikacyjnej w sytuacji, gdy 

osoba zrezygnuje z udziału w projekcie i na to miejsce zgłosi się nowa osoba lub gdy wśród osób 

zgłaszających się na konsultację osoba nie zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie np. ze 

względów zdrowotnych i na to miejsce wchodzi nowa osoba. 

6. Kolejne wizyty u dietetyka będą odbywały się w cyklu dwutygodniowym, na których będzie odbywała się 

weryfikacja zapisów spożycia z „Dzienniczka Samokontroli Uczestnika”, pomiar obwodu talii, pomiar 

masy ciała i BMI, pomiar składu ciała oraz ewentualna modyfikacja zaleceń dietetycznych, dobór diety 

na kolejne tygodnie. Kolejne wizyty będą trwały ok.30 min. Zgodnie z zaleceniami medycznymi należy 

zwrócić uwagę na samokontrolę pacjenta w związku z działaniami mającymi na celu spadek masy ciała.  

7. Na ostatniej wizycie dietetyk przekaże uczestnikowi informację o konieczności wykonania pakietu 

badań biochemicznych, takich samych jak przy kwalifikacji do Programu. 

8. Zadaniem dietetyka będzie też pomiar stanu wiedzy uczestnika w zakresie nadwagi i otyłości. Pomiar 

wiedzy uczestników będzie dokonywany przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu udziału w 

programie. W sytuacji, gdy w projekcie ścieżka interwencji jest zaplanowana tak, że po ostatniej 

konsultacji dietetycznej uczestnik bierze jeszcze udział w działaniach, które mogą poprawić jego stan 

wiedzy w zakresie nadwagi i otyłości dopuszczalne jest dokonanie pomiaru końcowego w ramach 

końcowej wizyty lekarskiej lub innych działań związanych z monitorowaniem jakości i celowości 

podejmowanych działań. 

9. Wizyty dietetyka muszą odbywać się z uwzględnieniem możliwości uczestników (osób pracujących), co 

oznacza że należy uwzględnić terminy spotkań w co najmniej 1 dzień wolny od pracy w miesiącu 

(sobota) oraz godziny popołudniowe. 
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10. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 dopuszcza się 

podwykonawstwo w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu, przy czym podwykonawca musi mieć 

takie same lub zbliżone wykształcenie i doświadczenie. 

11. Realizacja projektu jest 7 turach, co oznacza że w jednym czasie ze wsparcia korzysta około 40 osób. Z 

powodów epidemicznych w kraju, w dbałości o nie dopuszczanie do sytuacji ryzykownych dla 

przenoszenia się wirusa COVID 19,  wsparciem w każdej turze obejmowane będą  po kolei każdy z 

powiatów.  

12. Przewiduje się realizację 30 min. wizyt u dietetyka w podziale na lata : 2020 r. - 640 wizyt , 2021 r. - 

1960 wizyt, 2022 r - 480 wizyt. Liczba wizyt w danym roku może ulec zmianie jednak w ogóle należy 

zrealizować 3080 wizyt 30 min. 

13. Wykonawca usługi ponosi koszty dojazdu oraz inne koszty związane z zapewnieniem należytego 

wykonania usługi (waga, centymetr, komputer, oprogramowanie do sporządzania diet itp.) 

14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

1) dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do udzielania 

danego rodzaju świadczeń, 

2) posiadają aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

3) posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

4) złożą oświadczenia i dokumenty określone w poz. V  powyższych warunków konkursu ofert, 

5) zaproponują warunki finansowe oraz limit uczestników w zakresie usługi konsultacji dietetycznych na 

rzecz uczestników projektu/obszar  świadczenia usługi odpowiadające możliwościom finansowym 

Udzielającego zamówienia. 

 

VII. Kryteria oceny ofert: 

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 

a) kwalifikacje odpowiadające potrzebom Udzielającego Zamówienia, 

b) doświadczenie Oferenta (staż pracy, dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia, konferencje, sympozja, 

seminaria), 

c) cena za udzielanie świadczeń. 

Kryteria oceny ofert: 

 

Za najkorzystniejsza zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczaną  

w oparciu o ustalone zasady 

 

l.p.    Kryterium    Waga / pkt 

1 Cena 60 % 
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2 Doświadczenie zawodowe max 20 pkt 

3 Dodatkowe kwalifikacje max 20 pkt 

 

 

Kryterium cena: 

Oferty oceniane punktowo. Maksymalna ilość 60 punktów otrzyma oferta, której oferent 

zaoferuje najniższą cenę. 

Wg wzoru: 

Cena = cena min. brutto/cena badanej oferty brutto x % znaczenie w danym kryterium x 100 

 

Kryterium doświadczenie: 

 doświadczenia zawodowe w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta –  

            pow. 5 lat – 5 pkt 

 doświadczenia zawodowe w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta –  

            pow. 5 lat do 10 lat – 10 pkt 

 doświadczenia zawodowe w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta –  

            pow. 10 lat do 15 lat – 15 pkt 

 doświadczenia zawodowe w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta –  

            pow. 15 lat – 20 pkt 

Kryterium kwalifikacje: 

w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta (rangowane posiadanie jednego wyższego kryterium) 

 studia podyplomowe  – 20 pkt 

 kurs kwalifikacyjny – 10 pkt 

 inne kursy/konferencje  – 5 pkt 

 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia  2020 r. do godz. 11°° w Sekretariacie SP ZOZ 

Szpital Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

2. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. 

 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz przebieg konkursu 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  10 sierpnia 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Udzielającego 

Zamówienia w Sali konferencyjnej, budynek administracji, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej: 
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a) w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, 

otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza Oferentom, które oferty spełniają warunki konkursu, a które 

zostały odrzucone oraz przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez 

Oferentów, 

b) w części niejawnej komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 

3. Szczegółowe zasady postępowania komisji konkursowej określa „Regulamin przeprowadzania konkursu 

ofert na świadczenia medyczne”. 

 

X. Środki odwoławcze 

1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu 

zakończenia postępowania, oferent może złożyć do kkomisji umotywowany protest w terminie 7 dni 

roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 

odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

5. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

6. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Udzielającego Zamówienia w terminie 7 dni od 

dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

7. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje 

zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 

8. W przypadku uwzględnienia odwołania Udzielający Zamówienia powtarza konkurs ofert. 

 

 

Udzielający Zamówienia może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny. 

 

 

……………………………… 

podpis Dyrektora 

 


