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Nr Konkursu: WZiPS-IV/WP/ 7 /2011                                                                                          
Nazwa zadania:                                                                                                                        
Profilaktyka i  korekcja wad  postawy   u  uczniów  klas  IV –VI szkół podstawowych 
na terenie miasta Szczecin.                                                                                  
Rodzaj Zadania: Konkurs ofert                                                                                            
Termin składania ofert: 2011/ 8 /8 

OGŁOSZENIE KONKURSU  
 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 
 

ogłasza konkurs ofert na realizacj ę zadania publicznego w zakresie profilaktyki 
i  promocji  zdrowia – program zdrowotny pn. „Profilaktyka i  korekcja wad  postawy   
u  uczniów  klas  IV –VI szkół podstawowych na terenie miasta Szczecin”. 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz                
z udzieleniem finansowania. 

Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone  na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn.:                 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.) oraz art. 7 ust.1, pkt.1 i art.48, ust.4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) 
oraz art.27, art.114, art.115 i art.116  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz.654) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia           
i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz.592).  

1. Nazwa zadania:  Realizacja programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka  i  korekcja  
wad postawy u uczniów klas IV –VI szkół podstawowych na terenie miasta Szczecin”. 

2.Cel zadania: ograniczenie występowania wad postawy u dzieci  oraz podniesienie    
świadomości zdrowotnej dzieci i  ich  rodziców oraz opiekunów,  z uwzględnieniem   
edukacji   i   promocji    zdrowia  z  zakresu  prawidłowej   postawy ciała. 

3. Zakres zadania:                                                                                                            
1) przeprowadzenie  programu  zdrowotnego  „Profilaktyka  i  korekcja wad   postawy   
u  uczniów  klas  IV –VI szkół podstawowych na terenie miasta Szczecin”,  w tym:                                                                                                                       
a)  badań  diagnostycznych  wad  postawy,                                                                                        
b)  edukacji  i  promocji   zdrowia  w  zakresie  prawidłowej   postawy ciała,                           
c)  prowadzenie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych;                                                                                                                
d)  wskazanie  koordynatora  programu oraz określenie jego zadań,                                                             
e)  zabezpieczenie  niezbędnej   obsługi   programu  pn. ,,Profilaktyka i korekcja  wad   
postawy   u  uczniów   klas   IV –VI szkół  podstawowych na terenie miasta Szczecin”   
oraz  prowadzenia statystyki,                                                                                            
f)   nawiązanie    współpracy   z    wychowawcami     i    nauczycielami    z   placówek 
oświatowych,  w   tym  z   placówek   opiekuńczo- wychowawczych   oraz   ośrodków 
szkolno-wychowawczych,                                                                                                                   
g)  przygotowanie    materiałów     informacyjno - edukacyjnych,   druków   skierowań,  
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oświadczeń zgody na badania i zajęcia kompensacyjno-korekcyjne itp.,                         
h)  przeprowadzenie    we   własnym     zakresie   promocji   realizowanego    zadania    
z   jednoczesnym   zamieszczeniem   logo   Miasta  oraz    informacji, Ŝe program jest 
w całości finansowany przez Gminę Miasto Szczecin; 
i)   przygotowanie    dla    Urzędu    Miasta  Szczecin   sprawozdania  merytoryczno  -
finansowego   z   realizacji   zadania   w   formie pisemnej  i   elektronicznej. 

 

4. Czas realizacji programu:  Realizacja   programu   zdrowotnego  pn.,, Profilaktyka  
i  korekcja  wad   postawy   u  uczniów  klas  IV –VI szkół podstawowych na terenie 
miasta Szczecin”  rozpocznie się   od  daty zawarcia  umowy  i zakończy się do dnia  
13  grudnia 2011r. (ostateczne   rozliczenie zadania   nastąpi  w   terminie  14  dni  
od daty złoŜenia faktur   w siedzibie Zleceniodawcy, jednakŜe nie później niŜ do dnia  
27  grudnia 2011 r. 

5. Maksymalna wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę zadania:                                
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zdrowotnego                                     
pn.,, Profilaktyka  i  korekcja  wad   postawy u  uczniów  klas IV –VI szkół 
podstawowych na terenie miasta Szczecin”  w  2011  roku:  130 000,00 zł  brutto  
(słownie sto trzydzieści tysięcy  zł  brutto)  na  podstawie   budŜetu  Miasta  Szczecin  
na  rok  2011.  

6. Termin i miejsce składania ofert:  Oferty opatrzone numerem Konkursu naleŜy 
składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 
(sala nr 62, parter) w terminie do dnia 8 sierpnia 2011 r . godz. 15.00.  Oferty, które 
wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Podmioty uprawnione do składania ofert 
na Konkurs zobowiązane są do ponumerowania kaŜdej strony oferty oraz 
wymaganych załączników. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, opatrzonej 
pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie kopert tylko                   
w obecności komisji konkursowej”. 

7. Termin i miejsce otwarcia ofert:  10  sierpnia 2 011 r. godz.09.00  Urząd  Miasta 
Szczecin – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, IIIp. pok.336G 

8.Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru o ferty: 
ZłoŜone    w   Konkursie    oferty   przekazywane   są   do  Wydziału Zdrowi  i Polityki 
Społecznej,  następnie   kierowane   są   pod   obrady   Komisji   Opiniującej. 
Z   przebiegu   postępowania   konkursowego   komisja   sporządza   protokół,  który 
przedkłada   Prezydentowi    Miasta   lub    upowaŜnionemu   Zastępcy   Prezydenta. 
Komisja   zawiadamia  Podmioty  o zakończeniu postępowania konkursowego i jego 
wyniku na piśmie. Miasto  zawiera  z  Podmiotem wyłonionym  w  konkursie  umowę       
na  realizację  zadania  będącego  przedmiotem  postępowania. Oferta na realizacje 
zadania,   niezaleŜnie   od   podania   przez   Podmiot   informacji    obowiązkowych, 
określonych  w  § 8 i 9 Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  i Opieki Społeczne z dnia         
13 lipca 1998r.  w   sprawie   umowy   o   udzielenie   zamówienia   na   świadczenia  
zdrowotne.(Dz.U.z 1998 r.Nr 93,poz.592) powinna zawierać:                                                
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,                                        
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2) dane o oferencie:                                                                                                               
a) pełna  nazwa  i  forma prawna, dokładny   adres, Nr  wpisu  do  rejestru  zakładów 
opieki  zdrowotnej,  nazwiska   i   imiona    oraz  funkcje   osób   upowaŜnionych   do  
podpisywania    umowy,  Nr  NIP,  Nr  REGON, Nr  telefonu/ faks,   e-mail,  nazwisko  
i  imię  osoby  upowaŜnionej   do   składania   wyjaśnień   i   uzupełnień dotyczących 
oferty  (nazwisko i   imię   oraz   telefon   kontaktowy),  nazwisko   i  imię nr   telefonu   
kontaktowego   osoby     koordynującej     zadnie   upowaŜnionej   do    reprezentacji 
oferenta w jego imieniu oraz przedłoŜy: 

 -  wypis  z Rejestru  Zakładów  Opieki   Zdrowotnej, 
 -  wypis  z Krajowego  Rejestru  Sądowego  wystawiony   przez  właściwy  organ  
    po   ostatniej    zmianie, 
 -  statut oferenta, 

   -  kserokopię polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej za szkody 
      wyrządzone w związku z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych,  na  okres  ich 
      udzielania,  bądź  zobowiązanie  oferenta  do  zawarcia umowy ubezpieczenia  
      od  odpowiedzialności  cywilnej  lub  jej  przedłuŜenia, w  przypadku gdy termin 
      ubezpieczenia   wygasa  w   trakcie  trwania  umowy  na   realizację świadczeń 
      objętych  konkursem, 
(dokumenty w oryginale lub w kopii  poświadczonej co do zgodności  z oryginałem 
  przez   oferenta),                                                                            

 3) określenie warunków   lokalowych, wyposaŜenia  w  aparaturę i sprzęt medyczny   
       oraz  środki  transportu  i  łączności, 
 4)  wskazanie  liczby  i  kwalifikacji   zawodowych   osób   udzielających  

określonych świadczeń w ramach programu (kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem);                                                                                                 

5)   wskazanie proponowanej  kwoty naleŜności za realizację całego zadania,                 
z kalkulacją elementów naleŜności, 

6)   proponowany czas trwania umowy;                                                                            

 Kryteria stosowne przy dokonaniu wyboru oferty:                                                                      
1)  kalkulacja kosztów  z  rozbiciem  na  poszczególne rodzaje kosztów w odniesieniu    
do   spodziewanych    efektów   zadania   (kalkulacja   kosztów   nie   uwzględniająca  
zakupu  sprzętu   oraz  wyposaŜenia  sal   kompensacyjno-korekcyjnych);                                                                                             
2)  liczba  osób,  które  zostaną objęte programem  z  rozbiciem  na  poszczególne 
zadania;                                                                                                                              
3)  dostępności   do   świadczeń     w     ramach     realizacji    programu:   miejsce                       
i harmonogram realizacji programu (dni  tygodnia  i   godziny   realizacji   zadania);  
4)  kwalifikacje,  doświadczenie   i  liczba    personelu   udzielającego    świadczeń   
w ramach programu;                                                                                                                                 
6)   doświadczenie w  realizacji programów w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia 
w   zakresie     zadania    będącego    przedmiotem    postępowania    konkursowego; 
6)  dotychczasowa działalność oferenta oraz uzyskane efekty w realizacji podobnego 
zadania; 
7)   przewidywane efekty realizowanego zadania. 
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9.  Termin  związania ofertą – 30  dni   od    upływu   terminu  składania  ofert. 
 
10.  Szczegółowe   i   ostateczne  warunki   realizacji  zadania  zostaną  uregulowane               
w   umowie   zwartej   pomiędzy  Gminą  Miasto  Szczecin  a  wyłonionym na  drodze 
postępowania konkursowego Podmiotem. 
 
11. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do odwołania postępowania konkursowego 
oraz   przesunięcia  terminu  składania ofert. 
 
12. Prezydent  Miasta ma prawo do wyboru więcej niŜ jednej oferty lub wyboru oferty 
w części. 
 
13.Podmioty mają moŜliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.                                                                                                         

14. W  ciągu 7dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania  
konkursowego oferentowi przysługuje prawo wniesienia do udzielającego   
zamówienie   umotywowanego    protestu.       

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami oraz do udzielania szczegółowych     
informacji w przedmiocie postępowania  konkursowego jest Anna Budnik Kierownik  
Referatu  ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 I, tel. 91 42 45 063.               

16. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2010 zadanie publiczne tego 
samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 
środków przekazanych podmiotom uprawnionym:  brak realizacji zadania. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej  z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 1998 roku, Nr 93, poz. 592) oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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Cel Programu   

Cel główny:  

1. wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz, u dzieci z 
określonej populacji  

2. zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy  
3. zapobieganie progresji oraz odległych następstw wynikających ze zmian w 

układzie kostno-stawowym  
4. zdefiniowanie w badanej populacji liczby uczniów z wadami postawy, 

określenie stopnia zawansowania zmian oraz w zaleŜności od stwierdzonego 
w badaniu stanu zakwalifikowanie danego ucznia do dalszego postępowania 
medycznego  

5. rozpoznanie skali problemu wad postawy oraz potrzeb zdrowotnych uczniów. 

Cele pośrednie:  

1. zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów i ich rodziców/opiekunów w 
zakresie wad postawy  

2. wykrycie istniejących zaburzeń statyki ciała  
3. zapobieganie progresji wad postawy  
4. zapewnienie prawidłowego rozwoju aparatu mięśniowego, stabilizującego 

układ kostno-stawowy  
5. poprawa ogólnej sprawności ruchowej  
6. korekta istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie, o ile to moŜliwe, 

do stanu prawidłowego. 

 Główne czynniki ryzyka wad postawy:  

1. środowiskowe: 

• siedzący tryb Ŝycia, zbyt mała ilość ruchu zwłaszcza na świeŜym powietrzu,  
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• niewłaściwe obuwie i ubiór  
• nieodpowiednie noszenie teczki z ksiąŜkami  
• niedostosowanie ławki szkolnej lub stanowiska pracy do warunków fizycznych 

dziecka  
• złe oświetlenie miejsca pracy  
• zła odległość od tablicy w szkole  
• złe warunki bytowe i higieniczne jak niedoŜywienie, zmęczenie, brak snu 

2. morfologiczne: 

• zaburzenie napięcia mięśni powstałe na skutek choroby lub przemęczenia (na 
przykład siedząca praca w pochylonej pozycji lub długotrwałe stanie z 
pochyleniem tułowia) 

3. fizjologiczne: 

• zaburzenia czucia głębokiego, wady wzroku lub słuchu mogą utrwalać nawyk 
nieprawidłowego ustawienia ciała (na przykład krótkowzroczność bądź ubytki 
w polu widzenia lub jednostronna wada słuchu bywają przyczyną 
asymetrycznego trzymania głowy) 

Prawdopodobne czynniki ryzyka:  

• niewłaściwa dieta, niedoborowa pod względem zawartości wapnia i białka  
• zbyt mała ilość czasu spędzanego na słońcu (niedobory witaminy D)  
• utrwalone nieprawidłowe czynności nawykowe 

CELE PROGRAMU 

- wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała 

- zahamowanie progresji wad postawy 

- wzrost wydolności fizycznej kaŜdego z uczestników programu 

- poznanie podstawowych przyczyn i skutków powstawania wad postawy 

- utrwalenie nawyku prawidłowej postawy podczas ćwiczeń i w Ŝyciu codziennym 

- wzmocnienie przykurczonych mięsni i rozciągniecie przykurczonych 

- stymulacja koordynacji nerwowo – mięśniowa 

Przeprowadzone na początku i na zakończenie programu. W określonych 
przypadkach konsultacja w Poradni (Wad Postawy)………………………………… 

- omówienie wyników z rodzicami- uświadomienie nieprawidłowości w postawie ciała, 
konsekwencji, wskazań i przeciwwskazań 
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- zajęcia  2 razy w tygodniu prowadzone przez fizjoterapeutów (ćwiczenia 
wzmacniające , rozciągające, sensomotoryczne, zajęcia na piłkach i taśmach 
……………………………………………………………                                                                      
- indywidualny instruktaŜ  ćwiczeń korekcyjnych                                                                                
- działanie edukacyjne i promocyjne w zakresie profilaktyki wad postawy – 
prezentacje multimedialne                                                                                                                
- zwiększenie efektywności zajęć poprzez zajęcia otwarte z udziałem rodziców – 
propozycje ćwiczeń z dziećmi w domu, informacje o profilaktyce postawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


