Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE Oferenta potwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Do zapytania ofertowego nr 3.POPW.1.2/2022 z dnia 22.08.2022r. na zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z
partnerami zagranicznymi na rynku fińskim (w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21, pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku
fińskim i austriackim” realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP).
Oświadczam, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osobą, która posiada biegłą znajomość języka fińskiego i/lub szwedzkiego i/lub
duńskiego i języka angielskiego i jednocześnie posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów doradczych z zakresu internacjonalizacji działalności
biznesowej i/lub wyszukiwaniu kontaktów handlowych i partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych, w ostatnich 5 latach.

WYKAZ EKSPERTÓW
Opis doświadczenia
- należy wskazać konkretne projekty oraz podać niezbędne informacje w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia

Nazwa zamawiającego, dla którego
zrealizowano zamówienie

Okres
realizacji
projektu
(okres od - do)

Podstawa dysponowania
daną osobą*

Imię i nazwisko eksperta nr 1

1

Informacja o stopniu umiejętności profesjonalnej komunikacji w języku fińskim i/lub
szwedzkim i/lub duńskim i języku angielskim
Imię i nazwisko eksperta nr 2

Informacja o stopniu umiejętności profesjonalnej komunikacji w języku fińskim i/lub
szwedzkim i/lub duńskim i języku angielskim

2

* Sposób określania danych w załączniku „Wykaz ekspertów” - w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną w wykazie osobą (ekspertem) na podstawie stosunku
prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać w załączniku w kolumnie „Podstawa dysponowania osobą” - „dysponowanie bezpośrednie” oraz podać
podstawę do dysponowania każdą z osób wskazaną w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, inny stosunek prawny łączący wskazaną osobę z Wykonawcą np.
współpraca z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą itp.
Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać w załączniku w kolumnie „Podstawa dysponowania
osobą” - „dysponowanie pośrednie” oraz wskazać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, z który będzie udostępniał osoby zdolne do
wykonania zamówienia. Zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów będzie żądał dokumentów dotyczących zakresu
dostępnych zasobów, sposobu wykorzystania tych zasobów, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. W przypadku osób oddanych w dyspozycję należy przedstawić (załączyć do oferty): pisemne zobowiązanie podmiotu dysponującego
pracownikiem o oddaniu pracownika do dyspozycji i pisemne oświadczenie osoby oddającej się do dyspozycji o oddaniu się do dyspozycji na czas wykonania zamówienia.
Dodatkowo Wykonawca powinien oświadczyć, że wskazane osoby Wykonawcy, będą świadczyły prace na rzecz Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy i na
warunkach w niej określonych.
Ewentualne zmiany osób wskazanych w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego (załącznik „Wykaz ekspertów) wymagają pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego
z podaniem nowych danych oraz przyczyny zmiany. Zmiany te nie stanowią podstawy do aneksowania Umowy.
Zamawiający nie dopuści do wykonywania Przedmiotu Zamówienia osób innych niż ustanowione/delegowane przez Wykonawcę, i nie posiadających odpowiedniego
doświadczenia i kwalifikacji.

…………………………….……………………
(Data, miejsce)

………………………..….………………………………………………………………………….
(Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Oferenta)

Signed by /
Podpisano przez:
Witold Janusz
Ziobrowski
Date / Data:
2022-08-22 14:22
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