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

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Trenerzy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu instruktorskiego w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-068/2017,

niniejszym przedkładamy wykaz 3 osób wyznaczonych do przeprowadzenia kursu (trenerów), posiadających/ spełniających każdy z osobna nw. warunki:
- min. wykształcenie wyższe o kierunku lekarskim;
- certyfikat instruktora symulacji medycznej EuSim lub certyfikat ukończenia kursu European Trauma Course;
- doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 4 kursów w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, z zakresu symulacji medycznej dla lekarzy (wraz z podaniem podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana, terminem przeprowadzenia kursu, tematem zajęć). Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku kursów cyklicznych, każda edycja będzie traktowana jako odrębny kurs. 
- co najmniej 2-letnie doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności na uczelni medycznej (wraz z nazwy uczelni, na rzecz której usługa była wykonywana, tematem zajęć)

I.
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia (trener)
1.1
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
1.2
Wymagane kwalifikacje trenera, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.2A
Wykształcenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2B
Posiadane certyfikaty (należy podać: nazwę certyfikatu, podmiot wydający):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2C1
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów
Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia kursu, 
- temat kursu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2C2
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na uczelni medycznej
Należy podać:
- nazwa uczelni, 
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć wyrażone w latach, 
- temat zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2D
Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie, umowa o dzieło itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3
Nieobligatoryjne kwalifikacje trenera, Podlegające punktacji w kryterium oceny ofert
1.3A
Doświadczenie w prowadzeniu kursów   (INNE KURSY NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE W 1.2C1)
Należy podać: 
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia zajęć, 
- temat zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.3B
Publikacje:
Należy podać:
- tytułu czasopisma, 
- nr czasopisma, 
- tytułu publikacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.1
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
2.2
Wymagane kwalifikacje trenera, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
2.2A
Wykształcenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.2B
Posiadane certyfikaty (należy podać: nazwę certyfikatu, podmiot wydający):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.2C1
Doświadczenie zawodowe
Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia kursu, 
- temat kursu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.2C2
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na uczelni medycznej
Należy podać:
- nazwa uczelni, 
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć wyrażone w latach, 
- temat zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.2D
Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie, umowa o dzieło itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3
Nieobligatoryjne kwalifikacje trenera, Podlegające punktacji w kryterium oceny ofert
2.3A
Doświadczenie w prowadzeniu kursów   (INNE KURSY NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE W 2.2C1)
Należy podać: 
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia zajęć, 
- temat zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.3B
Publikacje:
Należy podać:
- tytułu czasopisma, 
- nr czasopisma, 
- tytułu publikacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.1
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
3.2
Wymagane kwalifikacje trenera, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3.2A
Wykształcenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.2B
Posiadane certyfikaty (należy podać: nazwę certyfikatu, podmiot wydający):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.2C1
Doświadczenie zawodowe
Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia kursu, 
- temat kursu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.2C2
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na uczelni medycznej
Należy podać:
- nazwa uczelni, 
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć wyrażone w latach, 
- temat zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.2D
Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie, umowa o dzieło itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3
Nieobligatoryjne kwalifikacje trenera, podlegające punktacji w kryterium oceny ofert
3.3A
Doświadczenie w prowadzeniu kursów   (INNE KURSY NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE W 3.2C1)
Należy podać: 
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia zajęć, 
- temat zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.3B
Publikacje:
Należy podać:
- tytułu czasopisma, 
- nr czasopisma, 
- tytułu publikacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
II.
Zastępca trenera (dot. kryterium oceny ofert: Organizacja pracy)

4.1
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
4.2
Wymagane kwalifikacje trenera
4.2A
Wykształcenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4.2B
Posiadane certyfikaty (należy podać: nazwę certyfikatu, podmiot wydający):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4.2C1
Doświadczenie zawodowe
Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia kursu, 
- temat kursu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4.2C2
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na uczelni medycznej
Należy podać:
- nazwa uczelni, 
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć wyrażone w latach, 
- temat zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4.2D
Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie, umowa o dzieło itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



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

