
 

 Projekt „Buduj karierę podczas stażu” o numerze  RPLD.11.03.01-10-0050/16   
realizowany przez  Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

…………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                            (miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy:  

……………………………………………………. 
Nazwa firmy / imię i nazwisko Wykonawcy 

  
…………………………………………………… 
Adres Wykonawcy/ siedziby Firmy   
 

…………………………………………………. 
Telefon 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Składając ofertę w części ……….nazwa części …………………………………………………………………………………………………..… 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na 
przeprowadzenie  kursów zawodowych dla uczestników  projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę 
podczas stażu”  realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 
2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe oświadczam, że: 

I. spełniam kryteria dodatkowe określone w SIWZ w rozdz. XIII pkt 2 lit b) dotyczące doświadczenia kadry, ponieważ 
dysponuję osobą do wykonania zamówienia, która posiada doświadczenie rozumiane jako wykonywanie pracy 
w obszarze zgodnym z przedmiotem zamówienia w ramach projektów współfinasowanych z funduszy UE w 
okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia posiadającej w/w doświadczenie* 

 

Nazwy projektów w których w/w osoba pracowała  
Nazwa i adres instytucji która 
była realizatorem projektu 

Funkcja w projekcie 

 1.     

 2.     

 3.  
 

   

 4.     

 5.     

 

II. spełniam kryteria dodatkowe określone w SIWZ w rozdz. XIII pkt 2 lit c) dotyczące dodatkowych elementów 

szkolenia, ponieważ deklaruję: 

dostarczenie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu  
w formie papierowej* 

TAK NIE 

dostarczenie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu  
w formie elektronicznej na płycie DVD lub pendrive* 

TAK NIE 

*(właściwe zakreślić) 

UWAGA: Do oferty należy załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego na potrzeby przyznania punktacji 
w kryterium oceny ofert określonego w SIWZ w rozdz. XIII pkt 2 lit b) – sposób oceny kryterium  i przyznawania punktów 
został określony w rozdz. XIII pkt.2 i 3 z podpunktami.   

 

................................., dnia ..................................                                                         ..................................................... 
                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej)           


