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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

 

Nazwa Wykonawcy 

…..………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba ………………………………………………………………………………………… 

numer telefonu/faksu……………………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ja, niżej podpisana/y, składając ofertę w ramach rozeznania rynku obejmującego wykonanie 

zamówienia: 

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA I PRZYGOTOWANIE RAPORTU 

Na przygotowanie raportu będzie składać się analiza wniosków, dokumentów i informacji 

zebranych podczas opisanych w rozeznaniu rynku badań oraz opracowanie dokumentu 

(raportu i strategicznych z punktu widzenia założeń projektu rekomendacji). Raport 

powinien składać się z szacunkowo 1500 stron. 

Minimalny zakres raportu dla danej instytucji będzie obejmował informacje: 

- opis poszczególnych etapów  i metod zastosowanych w celu identyfikacji błędów, 

- implikacje oraz wskazówki dla użytkowników, 

- określenie czasu w jakim badanie zostało przeprowadzone (data początkowa i data 

końcowa) oraz datę sporządzenia raportu, 

- adres www badanego serwisu, 

- listę osób biorących udział w audycie (eksperci, użytkownicy, redaktor raportu), 

- listę elementów serwisu wytypowanych do badania; 

- listę podstron wytypowanych do audytu. 
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Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy 

Wykonawca zamówienia powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz wykazywać wiedzą 

ekspercką w przedmiocie zamówienia oraz spełniać wymagania formalne zgodne z 

metodologią – minimum 2 letnie doświadczenie w podobnych działaniach. Ponadto powinien 

posiadać umiejętność weryfikacji pozyskiwanych informacji, prowadzenia analiz i porównań 

oraz wnioskowania. 

oświadczam, że: 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu;  

2. nie jestem/Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

(Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej).  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

                                   ………………..………………………………..………………… 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych do 

reprezentowania Oferenta 


