znak sprawy: AEZ/S-122/2013
Załącznik nr 5
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kadra dydaktyczna

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Szkolenie dla zespołu projektowego w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej,
znak sprawy: AEZ/S-122/2013,
niniejszym przedkładamy wykaz min. 2 osób wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (kadry dydaktycznej), posiadających:
- wykształcenie wyższe o profilu prawniczym, w zakresie szkolenia objętego blokiem I i II pn. Prawa na dobrach niematerialnych oraz Własność i inne prawa majątkowe jako mienie Uczelni;
- wykształcenie wyższym o profilu prawniczym lub ekonomicznym w zakresie szkolenia objętego blokiem III pn. Finansowanie prac naukowo badawczych. Sposoby, rozwiązania modelowe;
-  uprawnienia rzecznika patentowego, wpisanego na listę Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie szkolenia objętego blokiem IV pn. Informacja patentowa – warsztaty;
z których każda w okresie ostatnich 3-lat przed upływem terminu składania ofert:
-posiadała co najmniej 3-letni staż pracy w charakterze wykładowcy lub prowadzącego szkolenia w zakresie prawa własności intelektualnej;
lub 
- przeprowadziła wykłady/szkolenia w wymiarze co najmniej 270 godzin dydaktycznych jako wykładowca bądź prowadzący szkolenia w zakresie prawa własności intelektualnej

L.p.
Imię i nazwisko
Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
(ukończony kierunek studiów)

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe
(np. wpis na listę rzeczników patentowych)
Doświadczenie zawodowe z okresu ostatnich 3 lat
Zakres wykonywanych czynności w szkoleniu
(należy przyporządkować blok tematyczny (I-IV), jaki będą realizować w ramach niniejszego zamówienia)
Podstawa do dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
(np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło itp.)




przedmiot wykładu/szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej
Staż pracy od – do (miesiąc-rok)/liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznych




1.








..








Jednocześnie oświadczam, że wyżej wykazane osoby łącznie posiadają doświadczenie jako wykładowcy bądź prowadzący szkolenia w poniższych zakresach: prawa własności i innych praw majątkowych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, zasad finansowania nauki, komercjalizacji wyników badań naukowych, zarządzania własnością intelektualną, badania zdolności patentowej, badania czystości patentowej, analizy informacji patentowej oraz badania stanu prawnego rozwiązania technicznego.





............................................... 											.............................................................
   (miejscowość, data)			                 							  (podpis i pieczątka  osoby/osób      upoważnionych                                                                 
                    											           	          do występowania   w imieniu wykonawcy)	
	

