znak sprawy: AZP/Z-023/2018
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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: 
Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AZP/Z-023/2018,
niniejszym przedkładamy wykaz:

Pakiet 1:
- 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy mająca nie mniej niż 4-letni staż zawodowy w zakresie odpowiadającym tematyce prowadzonych zajęć, doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 10 godz. dydaktycznych zajęć (wraz z podaniem podmiotu na rzecz, którego usługa była wykonywana, terminem przyprowadzenia zajęć oraz liczbą przeprowadzonych godzin) oraz spełniająca co najmniej jednej z warunków:
1. Posiadająca specjalizację lekarską lub w trakcie specjalizacji lekarskiej, lub 
2. Posiadająca ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia, doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem kontroli w zakresie preskrypcji recept refundowanych (np. pracownicy NFZ, pracownicy aptek – mgr farmacji).
Pakiet 2:
- 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy mająca nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w zakresie odpowiadającym tematyce prowadzonych zajęć, doświadczenie dydaktyczne polegające na przeprowadzeniu min. 10 godz. dydaktycznych zajęć (wraz z podaniem podmiotu na rzecz, którego usługa była wykonywana, terminem przyprowadzenia zajęć oraz liczbą przeprowadzonych godzin) oraz spełniające, co najmniej jednej z warunków:
1. Posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa lub,
2. Posiadająca specjalizację lekarską lub,
3. Posiadająca ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia, doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem kontroli w zakresie preskrypcji recept refundowanych (np. pracownicy NFZ, pracownicy aptek – mgr farmacji).

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych



Wymagane kwalifikacje Wykładowcy
Potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Nieobligatoryjne kwalifikacje 
Wykładowcy
Podlegające punktacji w kryterium oceny ofert: 
Doświadczenie 



Należy podać:
Imię i nazwisko
Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 

Należy podać:
tytuł naukowy wraz z kierunkiem/profilem /
ukończony kurs 

Doświadczenie zawodowe

Należy podać:
Staż zawodowy, (wyrażone w latach) wraz z  podaniem profilu zawodowego tytuł zawodowy / specjalizację,
Doświadczenie dydaktyczne (wyrażone w godzinach dyd., wraz z podaniem podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana, terminem przeprowadzenia zajęć)
Podstawa do dysponowania osobą


Należy podać:
podstawę do dysponowania osobą, która będzie pełniła funkcję Wykładowcy
(np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło itp.)
Doświadczenie dydaktyczne

Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia zajęć, 
- przeprowadzoną liczbę godzin

Uwaga: Należy podać inne godziny dydaktyczne niż wyszczególnione w kolumnie 3
Pakiet 1
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 2
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Uwaga: godzina dydaktyczna = 45 minut

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

