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……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów realizowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w podziale na pakiety, znak sprawy: AZP/Z-075/2018, w zakresie usług objętych Pakietem 1 - Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu Coachingu przygotowującego do poszerzenia usług do pracy w roli coacha, niniejszym przedkładamy wykaz min. jednej osoby (trenera) posiadającej/spełniającej łącznie nw. warunki
Przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. 3 szkolenia coachingowe zgodne z wymogami i akredytowane przez uznaną organizację branżową (International Coach Federation lub European Mentoring and Coaching Council lub Izbę Coachingu), wraz z podaniem podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana, terminem przeprowadzenia szkolenia, tematu oraz krótkiego opisu szkolenia;
	Posiada certyfikat coacha minimum na poziomie ACC (lub certyfikat równoważny, wydany przez jedną z ww. organizacji branżowych)
I.
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia (trener)
1.1
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
1.2
Wymagane kwalifikacje trenera, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.2a
Posiadane certyfikaty (należy podać: nazwę certyfikatu, podmiot wydający):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2b
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń.
Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia szkolenia, 
- temat szkolenia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2c
Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie, umowa o dzieło itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3
Nieobligatoryjne kwalifikacje trenera, Podlegające punktacji w kryterium oceny ofert
1.3a
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (INNE SZKOLENIA NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE W 1.2b)
Należy podać: 
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia szkoleń, 
- temat zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.4
Dodatkowa osoba (min. jedna osoba) – trener, celem uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie trenera”

Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń.
Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia szkolenia, 
- temat szkolenia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Posiadane certyfikaty (należy podać: nazwę certyfikatu, podmiot wydający):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie, umowa o dzieło itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




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

