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Załącznik nr 4 – Kwalifikacje kadry  i wykaz wykonanych usług 

 

Miejscowość…………………, dnia ………………. r. 

 

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko Wykonawcy  

Adres:  

Pesel:  

NIP*:  

REGON*:  

 

                           

L.p. Imię  

i nazwisko  

Wykształcenie/tytuł 

naukowy 

Posiadane uprawnienia / 

kwalifikacje dodatkowe 

Wykaz usług. Proszę o podkreślenie ilości wykonanych usług wraz ze 

wskazaniem terminu, podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane oraz ich głównego zakresu. 

Powyższe dane proszę przedstawić w stosunku do wszystkich wykonanych usług.   

1.    ▫0-3            ▫4-7 ▫8-12 ▫powyżej 12 

 

Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 
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Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 
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 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

 Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano usługę: 

Termin realizacji usługi: 

Główny zakres usługi: 

                     

Oświadczam, że: 

1. Osoba/y wykonująca/e usługę posiada/ją wykształcenie/tytuł naukowy/doświadczenie adekwatne i pozwalające na rzetelne przeprowadzenie usługi stanowiącej przedmiot 

zamówienia 

2. Osoba/y wykonująca/e usługę zrealizuje/ją przedmiot zamówienia z należytą starannością i terminowością. 

3. Osoba/y wykonująca/e usługę spełnia/ją wszystkie wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym, w tym dotyczące wykształcenia/tytułu naukowego/doświadczenia 

przewidziane do realizacji zadania oraz w przypadku wykonawców będących jednocześnie osobami samozatrudnionymi, limitu zaangażowania zawodowego oraz 

zatrudnienia w instytucji realizującej Program Operacyjny, co potwierdzam załączonymi dokumentami. 

4. Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i zrozumiałem jego treść, co do której nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/MCE/2017, zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

…………………………………………….. 

*dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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