
 
  

Zapytanie ofertowe nr 2a/09/2020/ODCHUDZANIE/PROFAMILIA Z DN. 14.09.2020r. 
 
W związku z realizacją przez „PROFAMILIA” Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak, Marcin 
Zwierzak Spółka Jawna projektu „PO MOC W ODCHUDZANIU Wdrożenie Regionalnego Programu 
Zdrowotnego dotyczącego przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości” nr RPLD.10.03.02-10-A021/19-00 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Adaptacyjność 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia; 
Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym 
regionu) poszukujemy osoby, która opracuje i przygotuje następujące materiały:  

1) Broszura Edukacyjno-Informacyjna – Rozdział „Moc Ciała” – treść merytoryczna dotycząca 
nadwagi i otyłości oraz procesów metabolizmu w organizmie wraz z pytaniami do Quizu dla 
uczestników projektu 

2) Broszura Edukacyjno-Informacyjna – Rozdział „Moc Ruchu” – treść merytoryczna dotycząca 
znaczenia aktywności fizycznej dla utrzymania prawidłowej masy ciała wraz z pytaniami do Quizu 
dla uczestników projektu 

3) Broszura Edukacyjno-Informacyjna – Rozdział „Moc Umysłu” – treść merytoryczna dotycząca 
wsparcia psychologicznego dla utrzymania zdrowia i właściwych nawyków żywieniowych wraz z 
pytaniami do Quizu dla uczestników projektu 

4) Broszura Edukacyjno-Informacyjna – Rozdział „Moc Odżywiania” – treść merytoryczna 
dotycząca właściwych nawyków żywieniowych dla utrzymania prawidłowej masy ciała wraz z 
pytaniami do Quizu dla uczestników projektu 

Przygotowany materiał musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w REGIONALNY PROGRAMIE 
ZDROWOTNYM DOTYCZĄCYM PRZECIWDZIAŁANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI W 
WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM WŚRÓD OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  NA LATA 
2019-2023 – PILOTAŻ „odWAŻYMY ŁÓDZKIE” (dokument dostępny jest do wglądu w biurze projektu 
przy ul. Stefana 2 w Łodzi lub na stronie https://rpo.lodzkie.pl/images/2019/427-program-odwazymy-
lodzkie/odwazymy-lodzkie.pdf). 

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich. 

Oferent powinien przedstawić dokumenty potwierdzającego jego kwalifikacje oraz przedstawić  
syntetyczny opis swojego doświadczenia i kompetencji, które predysponują go do wykonania dzieła.  

Oferty proszę przesłać na adres: pomocwodchudzaniu@profamilia.net.pl lub złożyć osobiście w biurze 
projektu  CM PROFAMILIA, ul. Stefana 2 w Łodzi do dnia 25.09.2020r. 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zapytania proszę o kontakt pod nr 502 597 987 

Istnieje możliwość złożenia ofert częściowych. 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zapytania proszę o kontakt pod nr 502 597 987. 

 


