
Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz wykonanych usług

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - wykażą się wykonaniem co najmniej 1 usługi, polegającej na realizacji zajęć/szkoleń edukacyjnych albo szkoleniowych,
która obejmowała swoim zakresem co najmniej realizację usługi edukacyjnej dla uczniów (zajęcia w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjalnych lub
szkołach ponadgimnazjalnych) albo usługi szkoleniowej dla nauczycieli o wartości co najmniej 50 000 zł brutto..

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę wspólnie z innymi lub w konsorcjum warunek zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże się wymaganym doświadczeniem.

Lp.

Nazwa podmiotu, 
dla którego wykonano usługę

Data zakończenia usługi
(dd/mm/rr)

Przedmiot usługi

Wartość usługi
brutto PLN

1.

2.

3.

 

UWAGA!  Należy  załączyć  dowody,  czy  ww.  usługi  zostały  wykonane  (w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
 z oryginałem przez wykonawcę)
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UWAGA!  Należy  załączyć  dowody,  czy  ww.  usługi  zostały  wykonane  należycie  (w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z  oryginałem  przez  wykonawcę).  Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału).

Do wykazu należy wpisać jedynie te usługi, które zostały zakończone przed upływem terminu składania ofert. Usługi, które nie zostały zakończone do upływu tego
terminu nie będą brane pod uwagę.

..........................................................                                                                           ............................................................................
              miejscowość i data                                                                                                                                                               podpis i imienna pieczęć upoważnionego
                                                                                                                                                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 6a do SIWZ

Wykaz kadry

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują odpowiednią kadrą zdolną zrealizować zamówienie (min. 1 osoba prowadząca do każdego rodzaju zajęć) tj. 
a) każda osoba z kadry musi posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż te które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r.  w sprawie szczególnych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli  uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia,  tj.  posiada kadrę która może prowadzić
zajęcia z uczniami ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.

b) każda osoba z kadry musi posiadać minimum roczny staż pracy w zakresie świadczonej usługi uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego
wykonania zamówienia, tj. posiada kadrę która może prowadzić zajęcia z uczniami ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Lp.

Imię i nazwisko Nazwa zajęć Doświadczenie Wykształcenie

Informacja o dysponowaniu
osobą (dysponuję/będę

dysponował*)

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

…

*W przypadku zaznaczenia opcji „będę dysponował” Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenia od osób w zakresie oddania do dyspozycji w przypadku
udzielenia przedmiotowego zamówienia.

.........................................................                                                                           ............................................................................
              miejscowość i data                                                                                          podpis i imienna pieczęć upoważnionego
                                                                                                                                                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy                                                                             
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