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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr ADOP.082.43.2020

Miejscowość i data..............................
Nazwa i adres Wykonawcy
………………….……………………
………………….……………………
Tel. ……………….…………………
Fax ………………...……………….
E-mail: ……………...………………
posiadającym/ą PESEL/REGON1 .................................., NIP2 ……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE OFERENTA
odnośnie do wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i wykonanych usług/opracowań
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dla Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, al. Niepodległości 162, dotyczącego wykonania Zamówienia pn.: „Projektowanie
i przygotowanie ankiet, rozprowadzenie ich wśród wybranych jednostek samorządu terytorialnego
i analizy przeprowadzonych badań”,
oświadczam, że:

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
legitymuję się ………………………………………………………
(załączam kserokopie dokumentów , na kartach , w liczbie …...)3

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
legitymuję się ……………………………………………………..
(załączam: CV/ biogram, na kartach, w liczbie …...)4

1 W przypadku osób fizycznych – podać PESEL; w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą – podać REGON
2 Podać tylko w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
3 Niepotrzebne skreślić.
4 Niepotrzebne skreślić.
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WYKAZ USŁUG/OPRACOWAŃ
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem, jako autor /
współautor następujące opracowania:
Odbiorca/Zamawiający/
Miejsce publikacji

Przedmiot zamówienia:
opis usługi/ tytuł raportu/
rozdziału monografii /
książki / innego
opracowania

Data realizacji zamówienia
lub data opublikowania
opracowania

Identyfikator
referencji/protokołu
należytego wykonania
/opinii

……………………………………. dnia………………..
(miejscowość, data)

...............................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Biuro projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
Tel. 56 62 18 775, 62 18 530, regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 479803.1209175.491316
Nazwa dokumentu C. Zalacznik_nr_2_
Oswiadczenie__ANKIETY_SAMORZAD_3_PAK_OUT
.pdf
Tytuł dokumentu C. Zalacznik_nr_2_
Oswiadczenie__ANKIETY_SAMORZAD_3_PAK_OUT
Sygnatura dokumentu
Data dokumentu
Skrót dokumentu CD1CCA6272D36428C8A7B454DCAB14BA18B7D0E
6
Wersja dokumentu 1.2
Data podpisu 2020-03-13 13:50:34
Podpisane przez Dariusz Andrzej Urbańczyk Radca Prawny
EZD 3.96.1.1.27286

Data wydruku: 2020-03-13
Autor wydruku: GAŁKA Katarzyna (Starszy specjalista)

