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Załącznik nr 6.4
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Główny prowadzący / Współprowadzący

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przygotowanie i poprowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” w podziale na pakiety, znak sprawy: AZP/Z-009/2019,
niniejszym przedkładamy wykaz osób - Głównego prowadzącego / Współprowadzącego/cych, wyznaczonych do prowadzenia wykładów / ćwiczeń / seminariów, z których każdy z osobna spełnia nw. warunki:
Pakiet 4:
min. tytuł zawodowy magistra lub lekarza, lekarza weterynarii lub inny równorzędny;
	doświadczenie w wykonywaniu usług dydaktycznych, polegające na przeprowadzeniu min.  30 godzin zajęć o tematyce związanej z oceną technologii medycznych w szkole wyższej, wraz z podaniem podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana, liczby godzin prowadzonych zajęć, tematu oraz krótkiego opisu zajęć;
Uwaga: Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale jednej osoby – Głównego prowadzącego lub więcej niż jednej osoby – Głównego prowadzącego oraz Współprowadzącego/cych. 
Pakiet 4: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Leki jako technologie medyczne: badania kliniczne, rejestracja, refundacja.
I.
Główny prowadzący:
 Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
1
Wymagane kwalifikacje, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.1
Wykształcenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2
Doświadczenie w wykonywaniu usług dydaktycznych:

Temat zajęć:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
liczba godzin prowadzonych zajęć 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis zajęć
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Temat zajęć:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
liczba godzin prowadzonych zajęć 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis zajęć
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	………..


2
Nieobligatoryjne kwalifikacje, podlegające punktacji w kryterium oceny ofert
2.1
Doświadczenie w wykonywaniu usług dydaktycznych:                         INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE W POZ. 1.2!

Temat zajęć:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
liczba godzin prowadzonych zajęć 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis zajęć
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Temat zajęć:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
liczba godzin prowadzonych zajęć 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis zajęć
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	………..


2.2
Doświadczenie zawodowe (inne niż doświadczenie naukowo – dydaktyczne):                         

Krótki opis zakresu czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym uzyskano staż zawodowy (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu zawodowego (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym uzyskano staż zawodowy (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu zawodowego (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	………..


2.3
Publikacje:                         

Tytuł publikacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Krótki opis publikacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa czasopisma, w którym ukazała się publikacja
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu 

Impact Factor (IF)          TAK [     ]         NIE [    ]           
MNiSW                          TAK [     ]         NIE [    ]

	Tytuł publikacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Krótki opis publikacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa czasopisma, w którym ukazała się publikacja
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu 

Impact Factor (IF)          TAK [     ]         NIE [    ]           
MNiSW                          TAK [     ]         NIE [    ]

	Tytuł publikacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Krótki opis publikacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa czasopisma, w którym ukazała się publikacja
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu 
Impact Factor (IF)          TAK [     ]         NIE [    ]           
MNiSW                          TAK [     ]         NIE [    ]

	………..


II.
Współprowadzący:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
1
Wymagane kwalifikacje, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.1
Wykształcenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2
Doświadczenie w wykonywaniu usług dydaktycznych:

Temat zajęć:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
liczba godzin prowadzonych zajęć 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis zajęć
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Temat zajęć:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
liczba godzin prowadzonych zajęć 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis zajęć
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	………..


2
Nieobligatoryjne kwalifikacje, podlegające punktacji w kryterium oceny ofert
2.1
Doświadczenie w wykonywaniu usług dydaktycznych:                         INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE W POZ. 1.2!

Temat zajęć:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
liczba godzin prowadzonych zajęć 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis zajęć
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Temat zajęć:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
liczba godzin prowadzonych zajęć 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis zajęć
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	………..


2.2
Doświadczenie zawodowe (inne niż doświadczenie naukowo – dydaktyczne):                         

Krótki opis zakresu czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym uzyskano staż zawodowy (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu zawodowego (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym uzyskano staż zawodowy (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu zawodowego (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	………..


2.3
Publikacje:                         

Tytuł publikacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Krótki opis publikacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa czasopisma, w którym ukazała się publikacja
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu 

Impact Factor (IF)          TAK [     ]         NIE [    ]           
MNiSW                          TAK [     ]         NIE [    ]

	Tytuł publikacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Krótki opis publikacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa czasopisma, w którym ukazała się publikacja
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu 

Impact Factor (IF)          TAK [     ]         NIE [    ]           
MNiSW                          TAK [     ]         NIE [    ]

	Tytuł publikacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Krótki opis publikacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa czasopisma, w którym ukazała się publikacja
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu 
Impact Factor (IF)          TAK [     ]         NIE [    ]           
MNiSW                          TAK [     ]         NIE [    ]

	………..





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

