Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta
o spłenianiu warunków udziału w
postępowaniu

pieczęć firmowa

………………………, …..12.2015
miejscowość, data

ZAMAWIAJĄCY:
WSK KRAKÓW SP. z o.o.
ul. Nad Wodą 54
32-080 Zabierzów

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi
wykonania audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej w związku z planowaną
realizacją projektu pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii
wzorniczej w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności WSK KRAKÓW SP. Z O.O.”
Oświadczamy, że Oferent
NAZWA FIRMY (pełna nazwa)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w zapytaniu ofertowym, a mianowicie:
1.

2.
3.

4.

5.

Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów
lub usług), tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w
ostatnich pięciu latach,
Posiada doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki
lub posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w branży Zamawiającego.
Posiadanie dokumentacji potwierdzającej ww. doświadczenie, np. dokumentacją potwierdzającą mogą być
referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz osiągniętymi efektami,
protokoły przekazania wykonanych usług itp.
Do realizacji audytu Oferent musi wskazać co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada
doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju
produktów (wyrobów i usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem
na rynek w ostatnich pięciu latach.
Wskazane jest aby każdy ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów w
różnych branżach gospodarki lub w przypadku gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i
wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, musi do być branża Zamawiającego.
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6.

Posiadanie dokumentacji potwierdzającej ww. doświadczenie, np. dokumentacją potwierdzającą mogą być
referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz osiągniętymi efektami,
protokoły przekazania wykonanych usług itp.

………………………………………….………………………
Podpisy i pieczątka firmowa
/ przedstawicieli Oferenta upełnomocnionego /
upełnomocnionych do zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie ofertowej
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