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Załącznik nr 8
Wykonawca:  												
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Usługa badawcza polegająca na opracowaniu funkcjonalności, oprogramowania i osprzętu wirtualnej rzeczywistości do modelu symulacji medycznej – prototypu „Symulator Empatia”, znak sprawy: AZP/Z-046/2018,niniejszym przedkładamy wykaz

Część A:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z Rozdz. VIII ust. 2 pkt 3) lit. b SIWZ), niniejszym wskazujemy osoby zdolne do wykonania zamówienia, zapewniające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
-	minimum 1 osobę skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług w zakresie opracowania i wdrożenia systemu opartego o wirtualną rzeczywistość, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem zakresu usługi, podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana, terminu zakończenia wykonywania usługi oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą

Lp.
Imię i Nazwisko
Nazwa podmiotu na rzecz którego realizowane były usługi
Zakres usług 
Data zakończenia usługi
Podstawa 
do dysponowania
(np. umowa o pracę)












*Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza, aby ta sama została wykazana w części B o ile spełnia ona łącznie postawione warunki

..........................................dnia .................. 								..................................................................
                (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
do występowania  w imieniu Wykonawcy)



Część B:

W celu wykazania doświadczenia podlegającego ocenie w ramach kryterium „Doświadczenie” (zgodnie z Rozdz. XIV ust. 3 SIWZ), niniejszym wskazujemy:
osobę posiadającą łącznie kwalifikacje jak niżej: 
	wykształcenie medyczne (dopuszczalne: lekarskie, pielęgniarskie, ratownictwo medyczne) oraz

doświadczenie polegające na bezpośrednim udziale w wykonaniu min. 1 usługi opracowania i wdrożenia systemu opartego o wirtualną rzeczywistość w dziedzinie medycyny, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem zakresu usługi, podmiotu na rzecz którego usługa zostały wykonane oraz terminu zakończenia wykonywania usługi. 

Lp.
Imię i Nazwisko
Wykształcenie
Nazwa podmiotu na rzecz którego realizowane były usługi
Zakres usług 
Data zakończenia usługi
Podstawa 
do dysponowania
(np. umowa o pracę)


















..........................................dnia .................. 								..................................................................
               (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
do występowania  w imieniu Wykonawcy

