znak sprawy AZP/Z-027/2019
2
	
Załącznik nr 6.1
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Główny prowadzący / Współprowadzący

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie i przeprowadzenie seminariów w ramach projektu „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych” w podziale na pakiety, znak sprawy: AZP/Z-027/2019, niniejszym przedkładamy wykaz osób - Głównego prowadzącego / Współprowadzącego/cych, wyznaczonych do prowadzenia seminariów, z których każdy z osobna spełnia nw. warunki:
Pakiet 1:
min. tytuł zawodowy  lekarza;
ukończoną specjalizację z zakresu urologii;
min. 2-letni staż zawodowy w obszarze urologii wraz z podaniem podmiotu, w którym uzyskano staż zawodowy, okresem stażu zawodowego;
	min. 2 ukończone szkolenia dotyczące komunikacji interpersonalnej i/lub komunikacji z pacjentem;
	udział w  realizacji programu profilaktycznego
Uwaga: Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale jednej osoby – Głównego prowadzącego lub więcej niż jednej osoby – Głównego prowadzącego oraz Współprowadzącego/cych. 

Pakiet 1: Przygotowanie i prowadzenie seminarium: Komunikacja między członkiem zespołu medycznego i pacjentem
I.
Główny prowadzący:
 Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
1
Wymagane kwalifikacje, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.1
Wykształcenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2
Specjalizacja 
………………………………………………………..
	Rok ukończenia studiów specjalistycznych

……………………………………………………….

1.3
Doświadczenie zawodowe w obszarze urologii:

Podmiot, u którego główny prowadzący był zatrudniony (pracodawca – nazwa, adres) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu ……………………………………….. 

	Podmiot, u którego główny prowadzący był zatrudniony (pracodawca – nazwa, adres) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu ………………………………………..
Zajmowane stanowisko
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4
Doświadczenie – odbyte szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej:                         

Temat szkolenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot prowadzący szkolenie (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
tematyka szkolenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Temat szkolenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot prowadzący szkolenie (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
tematyka szkolenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.5
Udział w realizacji programu profilaktycznego
Nazwa programu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis programu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2
Nieobligatoryjne kwalifikacje, podlegające punktacji w kryterium oceny ofert
2.1
Doświadczenie w wykonywaniu usług dydaktycznych:                         

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

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

	Temat zajęć (warsztatów/ szkoleń/wykładów): 

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

	Temat zajęć (warsztatów/ szkoleń/wykładów): 

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

2.2
Doświadczenie zawodowe ( w zakresie urologii):                         

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

	Krótki opis zakresu czynności:

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym główny prowadzący uzyskał staż zawodowy (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu zawodowego (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3
      Doświadczenie zawodowe kierowanie/koordynowanie zespołem medycznym:                         
              
Krótki opis zakresu czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym główny prowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym główny prowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym główny prowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym główny prowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym główny prowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym główny prowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
II.
Współprowadzący:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
1
Wymagane kwalifikacje, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.1
Wykształcenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2
Specjalizacja 
………………………………………………………..
	Rok ukończenia studiów specjalistycznych

……………………………………………………….

1.3
Doświadczenie zawodowe:

Podmiot, u którego współprowadzący był zatrudniony (pracodawca – nazwa, adres) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu ……………………………………….. 

	Podmiot, u którego współprowadzący był zatrudniony (pracodawca – nazwa, adres) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres stażu ………………………………………..
Zajmowane stanowisko
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4
Doświadczenie – odbyte szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej:                         

Temat szkolenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot prowadzący szkolenie (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
tematyka szkolenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Temat szkolenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot prowadzący szkolenie (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
tematyka szkolenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.5
Udział w realizacji programu profilaktycznego
Nazwa programu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
krótki opis programu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2
Nieobligatoryjne kwalifikacje, podlegające punktacji w kryterium oceny ofert
2.1
Doświadczenie w wykonywaniu usług dydaktycznych:                         

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

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

	Temat zajęć (warsztatów/ szkoleń/wykładów): 

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

	Temat zajęć (warsztatów/ szkoleń/wykładów): 

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

2.2
Doświadczenie zawodowe ( w zakresie urologii):                                                  

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

	Krótki opis zakresu czynności:

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

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

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

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

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

2.3
      Doświadczenie zawodowe kierowanie/koordynowanie zespołem medycznym:                         
              
Krótki opis zakresu czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym współprowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym współprowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym współprowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym współprowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym współprowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Krótki opis zakresu czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot, w którym współprowadzący uzyskał doświadczenie w zakresie kierowania/koordynowania zespołem medycznym (nazwa, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres pełnienia funkcji  (należy podać datę początku i końca zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

