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Załącznik nr 6
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kadra dydaktyczna

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń ceryfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach  projektu: 
„KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-004/2017,
niniejszym przedkładamy wykaz:
Pakiet 1: 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia zajęć (trenera), posiadającego/spełniającego łącznie nw. warunki:
- min. wykształcenie wyższe prawnicze (magisterskie);
- min. 6-miesieczne doświadczenie zawodowe w prawie medycznym
Pakiet 2 - 4: 1 osoby wyznaczonej do przeprowadzenia zajęć (trenera), posiadającego/spełniającego nw. warunki:
- min. wykształcenie wyższe magisterskie.

Wymagane kwalifikacje trenera

Potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Nieobligatoryjne kwalifikacje trenera

Podlegające punktacji w kryterium oceny ofert: 
Doświadczenie trenera
Pakiet 1 – 4:



Należy podać:
Imię i nazwisko
Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia/ posiadane certyfikaty 

Należy podać:
(Pakiet 1:
tytuł naukowy wraz z kierunkiem/profilem;
Pakiet 2 – 4:
tytuł naukowy
Doświadczenie zawodowe


Należy podać:
Pakiet 1:
Doświadczenie zawodowe w prawie medycznym
(wyrażone w miesiącach, wraz z podaniem krótkiego opisu wykonywanej pracy)
Podstawa do dysponowania osobą


Należy podać:
Pakiet 1 – 4:
Podstawa do dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
(np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło itp.)
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów


Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia zajęć, 
- temat zajęć,
- krótkie wskazanie rodzaju zagadnień poruszanych na szkoleniu/warsztatach 
Pakiet 1
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia (trener) – warunek konieczny





Zastępca trenera (dot. kryterium oceny ofert: Organizacja pracy)





Pakiet 2
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia (trener) – warunek konieczny





Zastępca trenera (dot. kryterium oceny ofert: Organizacja pracy)





Pakiet 3
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia (trener) – warunek konieczny





Zastępca trenera (dot. kryterium oceny ofert: Organizacja pracy)





Pakiet 4
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia (trener) – warunek konieczny





Zastępca trenera (dot. kryterium oceny ofert: Organizacja pracy)









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

