zał.

............................................................

nr 5 do SIWZ

pieczęć wykonawcy
Wzór Formularza

WYKAZ
OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH
PROJEKTU POD NAZWĄ„DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
oświadczam(y), że do realizacji zamówienia firma przewiduje następujące osoby:
Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje Doświadczenie- z uwzględnieniem wymagań Wykonawca
(wykształcenie)
określonych w ust. 6.3 pkt 4 SIWZ –
polega
wyszczególnienie
przeprowadzonych
co na zasobach
najmniej 2 szkoleń lub co najmniej rocznego
innego
(12 miesięcy) doświadczenia dydaktycznego podmiotu –
(prowadzenie wykładów), przez każdą osobę
należy
wskazaną do przeprowadzenia szkolenia w
wpisać
określonym module tematycznym wraz ze TAK lub NIE*
wskazaniem
zamawiającego
niniejszej
usługi/adresu
osoba prowadząca szkolenie: trening umiejętności społecznych

Informacja
o podstawie
do dysponowania
osobą, która będzie
uczestniczyć
w wykonywaniu
zamówienia**

osoba prowadząca szkolenie: doradztwo zawodowe

osoba prowadząca szkolenie: doradztwo psychologiczne

* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu wpisać słowo „TAK” oraz załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do
dyspozycji osoby z uprawnieniami i doświadczeniem jak wskazano wyżej, na potrzeby wykonania zamówienia.
** należy użyć określeń wskazujących na faktyczny stosunek prawny podstawy dysponowania np. gdy zaznaczono w poprzedniej kolumnie „NIE” to: „pracownik
własny”, „umowa o pracę”, „umowa zlecenie”, „umowa o dzieło” itp. natomiast gdy zaznaczono „TAK” to: „pisemne zobowiązanie” z uwzględnieniem uwagi z
przypisu * oraz zapisu ust. 6.3 pkt 4 SIWZ.

Jeżeli Wykonawca oprócz spełnienia warunku określonego w ust. 6.3 pkt 4, dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia, wykaże dodatkowe doświadczenie
tych osób, Zamawiający przyzna w kryterium: doświadczenie wykonawcy punkty następująco:
- Wykonawca otrzyma 2,5 pkt, gdy każda z ww. osób przeprowadziła co najmniej 6 szkoleń lub posiada co najmniej 3 letnie (36 miesięcy) doświadczenie dydaktyczne
(prowadzenie wykładów) związane z tematem jak dla spełnienia warunku,
- Wykonawca otrzyma 5 pkt, gdy każda z ww. osób przeprowadziła co najmniej 10 szkoleń lub posiada co najmniej 5 letnie (60 miesięcy) doświadczenie dydaktyczne
(prowadzenie wykładów) związane z tematem jak dla spełnienia warunku.

...................................................
miejscowość, data

...............................................................................
podpis osób uprawnionych do występowania
w imieniu wykonawcy

