
 

 

Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu* 
 
Nazwa wykonawcy ....................................................................................................................................... 

Adres wykonawcy ......................................................................................................................................... 

Miejscowość            …………………..................................................  Data .................................... 

W nawiązaniu do postępowania z dnia 22.08.2019r.  dotyczącego usługi 

zaprojektowania i wykonania interfejsu graficznego - GUI Designer 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.02.10.00-0008/18-00, oświadczam, że: 

 

a. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 

rozdziale III pkt. 2.a. zapytania ofertowego tzn. posiadamy doświadczenie w 

realizacji minimum trzech usług, dotyczących opracowania, projektowania 

i/lub przygotowania interfejsów graficznych wraz z GUI dla systemów bądź 

aplikacji udostępnianych za pomocą sieci Internet, w tym jednej o wartości 

co najmniej 30 000 brutto PLN. 

 

L. p. 
Rodzaj/zakres zamówienia, 

miejsce usługi 

Nazwa 

Zamawiającego 

Termin wykonania 

usługi  
(data rozpoczęcia/zakończenia 

świadczenia usługi - miesiąc i 

rok) 

Wartość usługi 
(PLN brutto) 

1. 
    

2. 

    

3. 

    

 

  

                                                             
* W przypadku wypełniania dokumentu odręcznie należy wpisać informacje literami drukowanymi. 



 

 

b. spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone szczegółowo treści w 

rozdziale III pkt. 2.b. zapytania ofertowego tzn. zapewnimy z własnych 

zasobów zespół projektowy składający się z minimum jednej osoby zdolnej 

do realizacji przedmiotowej usługi, która jednocześnie spełniać będzie 

określone w ww. rozdziale wymagania szczegółowe i wymagania dodatkowe. 

Poniżej przedstawimy listę osób dedykowaną do wykonania usługi. 

 

Imię i nazwisko członka zespołu  

Forma zatrudnienia/współpracy  

Informacja nt. udokumentowanego doświadczenie w realizacji usług dotyczących opracowania, 

projektowania i/lub przygotowania interfejsów graficznych wraz z GUI dla systemów bądź aplikacji 

udostępnianych za pomocą sieci Internet 

1.  Rodzaj/zakres zamówienia, 

miejsce usługi 

 

Nazwa Zamawiającego  

Termin wykonania usługi  
(data rozpoczęcia/zakończenia świadczenia 

usługi - miesiąc i rok) 

 

Wartość usługi 
(PLN brutto) 

 

2.  Rodzaj/zakres zamówienia, 

miejsce usługi 

 

Nazwa Zamawiającego  

Termin wykonania usługi  
(data rozpoczęcia/zakończenia świadczenia 

usługi - miesiąc i rok) 

 

Wartość usługi 
(PLN brutto) 

 

3.  Rodzaj/zakres zamówienia, 

miejsce usługi 

 

Nazwa Zamawiającego  

Termin wykonania usługi  
(data rozpoczęcia/zakończenia świadczenia 

usługi - miesiąc i rok) 

 

Wartość usługi 
(PLN brutto) 

 

 

…….……..………………………………     …………….……………….………………….. 
Miejscowość, data  Pieczątka i czytelny podpis upoważnionego 

przedstawiciela lub posiadającego 
pełnomocnictwo 


