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              Załącznik Nr 5                                                                                                                             
BOE.2261.RPO.01.2017 

 
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 
 
Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 
 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów i uczennic Gimnazjum Nr 2 w Bytomiu   
w ramach projektu „Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu”. 
 
w części nr ............ pn.: ........................................................................  
 
 

Minimalne wymagania 
Imię i 
nazwisko1 
 

Wykształcenie i 
kwalifikacje  

Doświadczenie zawodowe 
w okresie 01.09.2014-
31.08.2016 

Podstawa do 
dysponowania 

Co najmniej 1 osoba, (dotyczy 
części 1-31) która:  

1) posiada wykształcenie  wyższe 
kierunkowe w przedmiocie, którego 
dot. zajęcia (określone w części 
postępowania, na którą 
Wykonawca składa ofertę)  
z uprawnieniami  pedagogicznymi 

    

                                                           
1 W przypadku wskazania w formularzu oferty osoby o doświadczeniu z tytułu którego przyznawane są punkty w kryterium doświadczenie, 
należy wskazać tę samą osobę lub osobę o co najmniej takim doświadczeniu jak wskazano w ofercie. 
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(zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w 
których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli),  

2)  posiada co najmniej 12-sto 
miesięczne doświadczenie - w 
okresie od 01 września 2014 r. do 
31 sierpnia 2016 r. - w nauczaniu 
przedmiotu, którego dotyczą 
zajęcia (określone w części 
postępowania, na którą 
Wykonawca składa ofertę),  

. 
 
 
 
 
....................................... , dnia ........................         ….......…................................................................... 

(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej/osób  
  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 
        wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
 
 


