………. 2019 r.
Załącznik nr 4 do Zapytania

WZÓR CV, WZÓR WYKAZU DOT. PROWADZONYCH SZKOLEŃ
ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

WZÓR CV
[należy wybrać właściwą funkcję, pozostałe usunąć]
a. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. edukacji wczesnoszkolnej,
b. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych - klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
c. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych – szkoły ponadpodstawowe,
d. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
e. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – szkoły ponadpodstawowe,
f. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów artystycznych – klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
g. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów artystycznych – szkoły ponadpodstawowe,
h. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. zarządzania szkołą,
i. pełnienie dodatkowej funkcji polegającej na opracowaniu scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do szkoleń trenerów lokalnych i trenerów regionalnych
oraz przygotowaniu prezentacji na szkolenia dla nauczycieli, trenerów lokalnych i trenerów regionalnych

1. Nazwisko:
2. Imię:
3. Wykształcenie:

1

Instytucja

Uzyskane stopnie
lub dyplomy

Data: od [miesiąc/rok] do [miesiąc/rok]

4. Znajomość języków obcych: [stopień znajomości w skali od 5 do 1:
5 - bardzo dobry; 1 – podstawowy]
Język

Czytanie

Mówienie

Pisanie

język angielski

W przypadku niedostatecznej znajomości języka angielskiego zobowiązuję się zapewnić tłumaczenie tekstu na koszt własny.

5. Obecne stanowisko:
6. Liczba lat pracy w obecnej instytucji:
7. Kluczowe umiejętności i kwalifikacje: [mające związek z przedmiotem zamówienia – tu należy odnieść się do warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt. VII.1.d ppkt. i-v, tj.
−

doświadczenie w prowadzeniu stacjonarnych szkoleń dla trenerów szkolących osoby dorosłe (np. nauczycieli, pracowników instytucji kultury)

−

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK,

−

doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa i / lub tutoringu) dla osób dorosłych;

−

doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkoleń, materiałów pomocniczych itp.), w tym e-materiałów;

−

doświadczenie w prowadzeniu a zajęć w szkole i wiedzą w odpowiednim do danej części zamówienia obszarze przedmiotowym (tj. matematyczno-przyrodniczym,
humanistycznym, artystycznym) i na odpowiednim do danej części zamówienia etapie edukacji (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). W przypadku
konsultanta ds. edukacji wczesnoszkolnej: doświadczenie z prowadzenia zajęć w szkole i wiedza z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. W przypadku konsultanta ds.
zarządzania szkołą: doświadczenie z prowadzenia zajęć w szkole i wiedza dot. zarządzania szkołą, która wdrożyła TIK.

−

….
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8. Doświadczenie zawodowe:
Daty

Miasto

Instytucja

Stanowisko

Obowiązki

9. Inne informacje [np. publikacje, przykładowe tytuły opracowanych materiałów]:
………………………………

Składając CV, niniejszym:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019 dotyczącego pełnienia funkcji 8 konsultantów merytorycznych oraz autora scenariuszy, wytycznych i prezentacji dla trenerów
i nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”.
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data)
(podpis konsultanta / konsultantki lub autora/autorki )
* Podpis konsultanta / konsultantki, autora/ autorki wymagany jest w przypadku, kiedy ta osoba i Wykonawca nie są tymi samymi podmiotami.
………………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że Wykonawca ……………….[nazwa Wykonawcy] jest/ nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Fundacją Orange
(Liderem Projektu) lub Instytutem Spraw Publicznych (Partnerem Projektu). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym / Liderem lub Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego / Lidera lub
Partnera Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego / Lidera lub Partnera Projektu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej:
Oświadczam także, że Wykonawca
* nie jest jednocześnie zatrudniony na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
* jest jednocześnie zatrudniony na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, lecz nie
zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
* Niepotrzebne należy usunąć.

………………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

4

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMÓWIEŃ
Oświadczam, że …………………..…………………………………………………………………. (imię i nazwisko konsultanta merytorycznego / konsultantki
merytorycznej) przeprowadziłem/ przeprowadziłam następujące szkolenia [w razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli]:
1. Doświadczenie w prowadzeniu stacjonarnych co najmniej 16-godzinnych bloki szkoleń dla trenerów szkolących osoby dorosłe (np. nauczycieli,
pracowników instytucji kultury) – co najmniej trzy 16-godzinne bloki szkoleń metodami aktywnymi (przez godzinę należy rozumieć godzinę
szkoleniową – 45 min.) (w okresie od 1.01.2014)

L.p.

Tematyka/tytuł szkolenia

Nazwa Zleceniodawcy/ organizatora
szkolenia wraz z danymi
kontaktowymi osoby mogącej
potwierdzić wykonanie zamówienia
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

Uczestnicy szkoleń (np.
nauczyciele, pracownicy
instytucji kultury)

Data
przeprowadzenia
szkolenia (Np.
1.03-3.03.2019
Należy wpisać daty
dzienne)

1
2
3
…
ŁĄCZNIE

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK - co najmniej 120 godzin szkoleniowych (w okresie od 1.01.2016)

2.

L.p.

Tematyka/tytuł szkolenia

Nazwa Zleceniodawcy/ organizatora
szkolenia wraz z danymi
kontaktowymi osoby mogącej
potwierdzić wykonanie zamówienia
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

Uczestnicy szkoleń (np.
nauczyciele informatyki,
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej)

Data
przeprowadzenia
szkolenia (Np.
1.03.2019
Należy wpisać daty
dzienne)

1
2
3
…
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ŁĄCZNIE

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych powyżej informacji i danych.
………………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Dotyczy konsultanta ds. zarządzania szkołą
Oświadczam, że …………………..…………………………………………………………………. (imię i nazwisko konsultanta merytorycznego / konsultantki
merytorycznej) zarządzał / zarządzała szkołą ………………….[nazwa, adres], która wdrożyła TIK w sposób zgodny z poniższym opisem:
Opis rodzaju TIK i sposobu wdrożenia w szkole (między 1500 a 2000 znaków, licząc ze spacjami) - opis ten powinien odnosić się do kryterium
oceny w pkt. XII.3.e:

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych powyżej informacji i danych.

……………………………
(miejscowość, data)

…………………………
imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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DODATKOWE DOŚWIADCZENIE wykonawcy składającego ofertę na
opracowanie SCENARIUSZY I WYTYCZNYCH SZKOLENIOWYCH do szkoleń trenerów lokalnych i trenerów regionalnych oraz przygotowanie
PREZENTACJI na szkolenia dla nauczycieli, trenerów lokalnych i trenerów regionalnych:
Oświadczam, że …………………..…………………………………………………………………. (imię i nazwisko autora / autorki scenariuszy i wytycznych szkoleniowych)
jest autorem lub współautorem następujących poradników dla trenerów (część pisana przez Wykonawcę powinna liczyć min. 8 stron standardowego
maszynopisu) - wystarczy, jeśli Wykonawca przedstawi min. 8-stronicowy poradnik, artykuł lub wytyczne szkoleniowe – również wytyczne dot. wykonania
poszczególnych ćwiczeń umieszczone w szczegółowym scenariuszu szkolenia, przeznaczonego dla trenerów:
[w razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli]:

Nazwa Zleceniodawcy wraz
Lp.

Tytuł

z danymi kontaktowymi osoby

publikacji/

mogącej potwierdzić

artykułu

wykonanie zamówienia (imię,

Link
Data
publikacji

Do kogo skierowana
Liczba stron

była publikacja i
czego dotyczyła

Rola
Wykonawcy

(lub informacja załączonej
publikacji do oferty)

nazwisko, telefon, e-mail)
11.
22.
…3.

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych powyżej informacji i danych.
……………………………

…………………………

(miejscowość, data)

imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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