ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie graficzne/ilustracyjne podręczników racjonalnego odżywiania.
Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć
kwotę nieprzekraczającą w PLN równowartości netto 30 000 euro.
1. Dane Zamawiającego
Fundacja Polskiedzieci.org z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul Brzozowa 2,
NIP: 8961552064
Strona internetowa: h
 ttps://polskiedzieci.org/
Osoba do kontaktu: Natalia Bujak, e-mail: natalia@polskiedzieci.org
tel: +48 508 269 978
2. Opis przedmiotu zamówienia
Fundacja Polskiedzieci.org w ramach projektu “Zmiana nawyków żywieniowych
społeczeństwa. To nasza wspólna sprawa!” współfinansowanego ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zgodnie z umową nr 186/I/2020
zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty cenowej na
opracowanie graficzne/ilustracyjne dwóch podręczników racjonalnego
odżywiania.
Podręczniki* będą skierowane do dwóch grup odbiorców (dziecko/rodzic i
kucharki/pedagodzy). Każdy z podręczników ma składać się z 20 kartek, tj. 40
stron na jeden podręcznik. Grafiki/ilustracje mają stanowić ¼ całości dokumentu,
Zleceniobiorca zobowiązany jest również do opracowania okładki podręczników.
Podręczniki racjonalnego odżywiania - czyli książka dobrych nawyków
(dziecko/rodzic) będzie opierać się o wnioski z opracowanego wcześniej raportu
tendencji żywieniowych dzieci. Docelowo taki podręcznik ma być skarbnicą
praktycznej wiedzy oraz miejscem, gdzie dzieci będą mogły zdobywać punkty za
spożywanie produktów z poszczególnych cześć piramidy żywienia. Docelowo
zależy nam na tym aby każde dziecko w szkole miało i prowadziło taki podręcznik
we współpracy z rodzicem.
Podręcznik (kucharki/nauczyciele) ma stać się kompendium wiedzy o tym jak
umiejętnie przygotowywać posiłki, jak łączyć poszczególne produkty i jak

atrakcyjnie je podawać dzieciom. Ma być również miejscem informacji, z których
nauczyciele będą korzystać rozmawiając dziećmi na temat zdrowego odżywiania.
dodatkowo:
- opisane zostaną zasady racjonalnego odżywiania oraz rady żywieniowe
- opracowane zostaną praktyczne przepisy kulinarne
- opisane zostaną grupy produktów jakie powinniśmy spożywać
- zostanie przygotowana sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami
- w podręczniku dla rodziców oraz dzieci powstanie sekcja w której będzie
możliwości zdobywania punktów za spożywanie odpowiednich produktów z
danej grupy produktowej.
3. Termin realizacji zamówienia
od dnia 03.08.2020 r. do dnia 15.09.2020 r.
Oferty, proszę przesłać na adres e-mail: natalia@polskiedzieci.org do dnia
31.07.2020 r., wpisując w tytule e-maila “<Firma> Opracowanie
graficzne/ilustracyjne podręczników racjonalnego odżywiania FIO 2020”, gdzie
<Firma> oznacza składającego ofertę.
Po wyłonieniu przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
powiadomi o tym fakcie wszystkich składających ofertę. Informacja o wyborze
oferenta ukaże się na stronie Zamawiającego.

