
 
 

Projekt „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku  
technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego 

 

 

WYKAZ OSÓB dla części 1 

 

Tytuł postępowania 
Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku technik obsługi 

turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie 

zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

.  

 

Część 1 – Perfekcyjna Służba Pięter 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy 

dysponować n/w osobą, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym:  

 

Lp. Imię i nazwisko Trenera  

Opis doświadczenia zawodowego 

 (ilość, zakres /tematyka i data przeprowadzonych 
szkoleń/warsztatów )

 

X 2 3 

1.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

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

 (data)  (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 

  Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 
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Załącznik nr 4b do Zapytania ofertowego 

 

 

WYKAZ OSÓB dla części 2  

 

Tytuł postępowania 
Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku technik obsługi 

turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie 

zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

 
Cześć 2 – Zajęcia z nauki języka angielskiego z native speakerem 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy 

dysponować n/w osobą, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym:  

 
Imię i nazwisko Native 

Speakera 
Posiadana wiedza i doświadczenie Opis wykształcenia i doświadczenia 

 

• potwierdzone kwalifikacje do nauczania języka angielskiego  
 

Podać jakie kwalifikacje do nauczania języka 
angielskiego posiada Native Speaker: 

……………………………………............... 

…………………………………………...... 
 

 obywatelstwo kraju, w którym językiem oficjalnym jest język 

angielski 

 TAK 

 NIE 
 

Podać obywatelstwo:  

……………………………………………… 

• minimalnie 3 – letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w 

Polsce, jako lektor. 

Podać zakres dat odnośnie doświadczenia w  

nauczaniu: 
……………………………………............... 

…………………………………………...... 

 
 

 

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

 (data)  (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 

  Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik nr 4c do Zapytania ofertowego 

 

 

WYKAZ OSÓB dla części 3 

 

Tytuł postępowania 
Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku technik obsługi 

turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie 

zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

 

Część 3 - Zajęcia z nauki języka hiszpańskiego z native speakerem 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy 

dysponować n/w osobą, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym:  

 
Imię i nazwisko Native 

Speakera 
Posiadana wiedza i doświadczenie Opis wykształcenia i doświadczenia 

 

• potwierdzone kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego 

 

Podać jakie kwalifikacje do nauczania języka 
angielskiego posiada Native Speaker: 

……………………………………............... 

…………………………………………...... 
 

 

 obywatelstwo kraju, w którym językiem oficjalnym jest język 
hiszpański 

 TAK 

 NIE 

 

Podać obywatelstwo:  
……………………………………………… 

• minimalnie 3 – letnie doświadczenie w nauczaniu języka 

hiszpańskiego  w Polsce, jako lektor. 

Podać zakres dat odnośnie doświadczenia w  
nauczaniu: 

……………………………………............... 

…………………………………………...... 

 

 

 

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

 (data)  (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 

  Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 


