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Załącznik nr 5
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kadra dydaktyczna

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-067/2015,
niniejszym przedkładamy wykaz:
Pakiet 1: min. 2 osób wyznaczonych do przeprowadzenia szkolenia (trenerów), posiadających/spełniających nw. warunki:
- wykształcenie wyższe;
- min. 2-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi z elementami pracy klinicznej, terapeutycznej lub związanej z udzielaniem wsparcia psychologicznego;
- ukończenie kursu MBSR wg metody Jona Kabata – Zinna; 
- przeprowadzenie minimum 5 szkoleń wg metodologii MBSR Jona Kabata - Zinna;
- uczestniczenie w co najmniej 1 szkoleniu dotyczącym uważności w ciągu ostatnich 2 lat.
Pakiet 2: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającego/spełniającego nw. warunki:
- wykształcenie wyższe; 
- przeprowadzenie min. 5 szkoleń z wykorzystaniem symulacji biznesowych, w tym co najmniej 1 szkolenia dla sektora medycznego lub farmaceutycznego.
Pakiet 3:
Moduł A: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- wykształcenie wyższe; 
- przeprowadzenie min. 5 szkoleń z zakresu prawa lub ekonomii lub zarządzania, w tym przeprowadzenia min. 1 szkolenia o tematyce  związanej z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.
Moduł B: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- wykształcenie wyższe;
- przeprowadzenie min. 10 szkoleń z języka angielskiego w biznesie.
Moduł C: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- wykształcenie wyższe;
- przeprowadzenie min. 5 szkoleń z wykorzystaniem symulacji biznesowych, w tym co najmniej 1 szkolenia dla sektora medycznego lub farmaceutycznego.
Moduł D: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- doświadczenie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa branży medycznej i/lub farmaceutycznej lub zarządzania na poziomie minimum średniego menedżera w ww. branżach; 
- przeprowadzenie min. 1 szkolenia z zakresu przedsiębiorczości lub wykładów/szkolenia/prelekcji dla studentów.
Pakiet 4: 
Moduł A: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- min. tytuł doktora nauk medycznych lub nauki o zdrowiu lub nauk farmaceutycznych;
- przeprowadzenie min. 8 szkoleń z zakresu medical writing (anglojęzycznego piśmiennictwa medycznego);
- biegle posługująca się językiem angielskim.
Moduł B: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- wykształcenie wyższe
- minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie analizy i opisywania wyników danych naukowych
- przeprowadzenie minimum 1 szkolenia z zakresu analizy danych statystycznych lub przedstawiania wyników badań naukowych 
Pakiet 5: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze PR na samodzielnym stanowisku
- przeprowadziła min. 8 szkoleń z zakresu PR, w tym min. 2 szkolenia dla odbiorców z branży medycznej i/lub farmaceutycznej.
Pakiet 6: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- certyfikat PRINCE2® Practitioner; 
- przeprowadzenie minimum 5 szkoleń akredytowanych wg metodologii PRINCE2; 
- minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami.
Pakiet 7: min. 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia (trenera), posiadającej/spełniającej nw. warunki:
- uprawnienia do prowadzenia szkoleń z metodologii GTD autorstwa Davida Allena; 
-	przeprowadzenie min. 5 szkoleń z metodologii GTD autorstwa Davida Allena prowadzonych metodą warsztatową, z użyciem aplikacji elektronicznych do planowania zadań i/lub archiwizowania informacji i zarządzania czasem.

W przypadku wykazania więcej niż jednej osoby, każda z tych osób powinna spełniać wyszczególnione powyżej warunki.
L.p.
Imię i nazwisko
Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 
(tytuł naukowy wraz z profilem)
Doświadczenie zawodowe
(wyrażone w latach wraz  z opisem)
Przeprowadzone szkolenia 
(wymienić przeprowadzone szkolenia wraz z zakresem tematycznym oraz podaniem grupy docelowej)
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe
(ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty, znajomość języka obcego)
Podstawa do dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
(np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło itp.)
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   (miejscowość, data)			                 							  (podpis i pieczątka  osoby/osób      upoważnionych                                                                 
                    											           	          do występowania   w imieniu wykonawcy)	
	

