
 

 
 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu1 

Nazwa wykonawcy:........................................................................................................................................... 

 

Adres wykonawcy: …........................................................................................................................................ 

 

Miejscowość: .................................................   Data: .................................................. 

 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

 

z dnia 19.07.2019 roku dotyczące świadczenia usług udostępnienia infrastruktury 

teleinformatycznej i zabezpieczeń na potrzeby realizacji zadań IT Systems and 

Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego 

Systemu Danych Oświatowych (KSDO)”  realizowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na 

podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-

POWR.02.10.00-00-0008/18-00, oświadczamy iż w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczeni2, tj.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 W przypadku wypełniania dokumentu odręcznie należy wpisać informacje literami drukowanymi. 
2 Proszę wypełnić tabelę odpowiednią do zadania na które składa się ofertę. 
 



 

 
 

DLA ZADANIA NR 1: 

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 5 

lat przed dniem składania ofert przynajmniej 2 usługi udostępnienia lub dostawy 

platformy teleinformatycznej rozumianej jako min. dostawa i wdrożenie serwerów oraz 

urządzeń sieciowych w sumie o wartości usługi co najmniej 4.000.000,00 zł brutto (cztery 

miliony złotych 00/100) każda z tych usług/dostaw. W przypadku usług, które są w 

trakcie realizacji w chwili składania oferty, wartość każdej z wykonanych częściowo usług 

wynosiła co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto (cztery miliony złotych 00/100). j.n.: 

 

 

L. p. 

Rodzaj/zakres 

zamówienia, miejsce 

usługi 

Termin 

wykonania/wyko

nywania usług 

ciągłych 

(data 

rozpoczęcia/zakończenia 

świadczenia usługi  - 

miesiąc i rok) 

Nazwa 

Zamawiającego 

1. 

   

2. 

 

   

 

 

…….……..………………………………     …………….……………….………………….. 

Miejscowość, data  Pieczątka i czytelny podpis upoważnionego 

przedstawiciela lub posiadającego 

pełnomocnictwo 

  



 

 
 

DLA ZADANIA NR 2: 

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 5 

lat przed dniem składania ofert przynajmniej 1 usługę udostępnienia platformy 

teleinformatycznej rozumianej jako min. dostawa i wdrożenie serwerów oraz urządzeń 

sieciowych w sumie o wartości usługi co najmniej 500.000,00 zł brutto (pięćset tysięcy 

złotych 00/100) każda z usług/dostaw. W przypadku usług/dostaw, które są w trakcie 

realizacji w chwili składania oferty, wartość każdej z wykonanych częściowo usług 

wynosiła co najmniej 500.000,00 zł. brutto (pięćset tysięcy złotych 00/100). 

 

L. p. 

Rodzaj/zakres 

zamówienia, miejsce 

usługi 

Termin 

wykonania/wyko

nywania usług 

ciągłych 

(data 

rozpoczęcia/zakończenia 

świadczenia usługi  - 

miesiąc i rok) 

Nazwa 

Zamawiającego 

1. 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

…….……..………………………………     …………….……………….………………….. 

Miejscowość, data  Pieczątka i czytelny podpis upoważnionego 

przedstawiciela lub posiadającego 

pełnomocnictwo 


