
 

Bydgoszcz, dnia 18.03.2020 r. 

 
Rozeznanie rynku 

w ramach projektu: „Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu” 

 

1. Zamawiający: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP 
Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, NIP 8781695922, REGON 340623485.  

2. Dotyczy: usługi dietetyka świadczącego wsparcie przez okres 22 miesięcy dla 20 
Uczestników/Uczestniczek projektu „Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu”.  

3. Usługa świadczona będzie w okresie od 04.05.2020 r. do 30.01.2022 r., w dni robocze tj. od 

poniedziałku do piątku, w godzinach pracy DDP. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.  
4. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodne  
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

 
Przedmiot rozeznania rynku: 
 
Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest wyłonienie podmiotu realizującego usługę poradnictwa 
w zakresie dietetyki. Dietetyk będzie odpowiedzialny mi.in. za wsparcie w zakresie usług dietetycznych 
z Uczestnikami/Uczestniczkami Dziennego Domu Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu (20 osób). 
 
Łączna liczba godzin w ramach zamówienia: 20 godzin/m-c x 22 miesiące = 440 godzin. 

Usługi świadczone w będą w dniach ustalonych z Zamawiającym w miesięcznym harmonogramie. 

Miejsce realizacji zlecenia – siedziba „Dziennego Domu Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu”. 
 

Oferent zapewni realizację usługi przez osobę/osoby spełniającą/spełniające następujące wymagania  

obligatoryjne: 

a) Studia magisterskie z dietetyki,  

b) studia podyplomowe lub doświadczenie z zakresu psychodietetyki lub żywienia osób 

starszych,  

c) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 1 rok doświadczenia zawodowego 

związanego z pracą w DPS, DDP, 

d) min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku dietetyka; 

e) dysponowanie i możliwość zastosowania aparatury do analizy składu ciała oraz umiejętność 

obsługi analizatorów składu ciała (np. Tanita, Jawon Medical, InBod, Juwel); 

f) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych oraz umiejętność przygotowywania 

posiłków dietetycznych (potwierdzone doświadczeniem zawodowym na stanowisku kucharza 

lub kursem zawodowym kucharza). 

 
Oferent wskaże minimum 1 osobę będącą dietetykiem oraz spełniającą powyższe kryteria oraz 
załączy na potwierdzenie CV do składanej oferty. 

 
 
 



 

Zakres zadań: 
 
Zakłada się, że dietetyk dla każdego uczestnika DDP opracuje zalecenia żywieniowe oraz raz w miesiącu z 

każdym pacjentem przeprowadzi 1 rozmowę indywidualną (1h). Ponadto przewidziana jest organizacja 

zajęć grupowych z zakresu profilaktyki żywienia. 

 

 

Osoba do kontaktu: 

 

• Remigiusz Koc, tel. 601 619 159, e-mail: info@psg.edu.pl 

 

Termin i miejsce składania oferty 
 

Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 23.03.2020 r. na adres e-mail: info@psg.edu.pl lub 

pocztą tradycyjną/osobiście do siedziby Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions 

Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego 

preferowane jest dostarczenie ofert w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FORMULARZ OFERTY  
Usługi dietetyka dla uczestników projektu  

„Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu” 
 

 
Lp.  Przedmiot oferty Cena brutto za jedną godzinę 

usługi opisanej w rozeznaniu(do 
dwóch miejsc po przecinku) 

1 Usługi dietetyka   

 
 
Oświadczenia: 
 

1. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu. 

2. Reprezentuję podmiot prowadzący działalność usługową w zakresie zgodnym  

z przedmiotem niniejszego postępowania oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3. Oświadczam, że reprezentuję podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego w 

przypadku uzacniania mojej oferty za najkorzystniejszą. 

5. Oświadczam, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty jej złożenia 

 
 
………………………………………………… 
(data, podpis, pieczęć) 

 

 

 

 

 

DANE OFERETNA  

Nazwa:  

 

Adres siedziby:  

 

Telefon:  E-mail:  

REGON:  WWW:  

NIP:  Reprezentant (osoba uprawniona do podpisania 
oferty):  

 

OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko:   E-mail:  

Telefon:  



 

Załącznik nr 21 

 
Oświadczenie o posiadaniu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej 

 
 

      
    Miejscowość, data………………………… 

 
……………………………….. 
nazwa i adres oferenta 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do rozeznania rynku na wyłonienie dietetyka w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-
Dobrzyniu” oświadczam, że oferent ……………………………………. (nazwa) jest Podmiotem ekonomii społecznej 
wymienionym w treści zapytania ofertowego w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu2. 
Status oferenta ……………………………………………………………………………….. (proszę wpisać zgodnie z definicją wskazaną w 
treści zapytania ofertowego3). 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
Pieczęć, podpis 

 
 

 

 
1 Załącznik należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Oferent ubiega się o uzyskanie punktów za status podmiotu ekonomii społecznej. 
2 Wpisać tylko w przypadku podmiotu ekonomii społecznej 
3 Podmiotem Ekonomii Społecznej są: 

a. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(Dz. U. poz. 651, z późn. zm.); 

b. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:  
i) CIS i KIS;  
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, z poźn. zm.) 

c. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 
lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50% 

d. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę 
z dnia 16 września 1982r. –Prawo spółdzielcze (Dz. U.z 2017r. poz.1560, z póżn. zm). 


