znak sprawy: AEZ/S-096/2017
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Załącznik nr 6
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Pełnienie funkcji opiekuna wizyt studyjnych studentów kierunków lekarskich i pielęgniarstwa oraz przeprowadzenie spotkań ze studentami z cyklu „Sukces w ochronie zdrowia”, 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-096/2017,
niniejszym przedkładamy wykaz:

Pakiet 1: 
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- do upływu terminu składania ofert przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w placówkach ochrony zdrowia;
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach medycznych, prawniczych lub z zakresu zarządzania;
Pakiet 2:
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- do upływu terminu składania ofert przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w placówkach ochrony zdrowia;
- ukończone studia wyższe na kierunkach medycznych;
Pakiet 3:
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- do upływu terminu składania ofert przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w placówkach ochrony zdrowia;
- ukończone studia wyższe na kierunkach medycznych, prawniczych lub z zakresu zarządzania;
Pakiet 4:
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- do upływu terminu składania ofert przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w placówkach ochrony zdrowia;
- ukończone studia wyższe na kierunkach medycznych
Pakiet 5:
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- do upływu terminu składania ofert przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w placówkach ochrony zdrowia;
- ukończone studia wyższe na kierunkach medycznych, prawniczych lub z zakresu zarządzania

Pakiet 6-10:
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w podmiotach prowadzących działalność leczniczą min. 5 lat lub doświadczenie na stanowisku eksperckim (konsultant wojewódzki, konsultant krajowy)
- ukończone studia wyższe II stopnia na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub innym, związanym z ochroną zdrowia np. zdrowie publiczne dietetyka, ratownictwo medyczne czy farmacja.

Wymagane kwalifikacje osób
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Nieobligatoryjne kwalifikacje
podlegające punktacji w kryterium oceny ofert:
Należy podać:
Imię i nazwisko


Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 




Doświadczenie zawodowe

Należy podać:
Staż zawodowy w placówkach ochrony zdrowia (Pakiet 1-5),
doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach prowadzących działalność leczniczą lub doświadczenie na stanowisku eksperckim (Pakiet 6-10)

Podstawa do dysponowania osobą

Należy podać:
podstawę do dysponowania osobą, która będzie pełniła funkcję opiekuna wizyt studyjnych/ przeprowadzi spotkania ze studentami
(np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło itp.)
1. Doświadczenie (pozaakademickie) w prowadzeniu szkoleń/warsztatów
Należy podać:
- nazwa  przeprowadzonego szkolenia/warsztatów
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia szkolenia/warsztatów,
-  temat zajęć - krótkie wskazanie rodzaju zagadnienia. 
2. Ukończone dodatkowe szkolenia, kursy, warsztaty z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
Należy podać: 
- nazwa ukończonego szkolenia
- termin uczestniczenia w szkoleniu
- temat zajęć,
- krótkie wskazanie rodzaju zagadnienia,
Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.
Pakiet 1
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji opiekuna wizyt studyjnych




1.:

Pakiet 2
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji opiekuna wizyt studyjnych





Pakiet 3
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji opiekuna wizyt studyjnych





Pakiet 4
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji opiekuna wizyt studyjnych





Pakiet 5
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji opiekuna wizyt studyjnych





Pakiet 6
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia spotkań ze studentami





Pakiet 7
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia spotkań ze studentami





Pakiet 8
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia spotkań ze studentami





Pakiet 9
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia spotkań ze studentami





Pakiet 10
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia spotkań ze studentami









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

