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WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE
o których mowa w rozdziale V ust.2
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Co najmniej jeden ekspert, osoba z wykształceniem wyższym, legitymująca się certyfikatem PRINCE 2 Foundation (lub
równoważnym) posiadająca wiedzę i odpowiednie doświadczenie zawodowe z zakresu kierowania projektami mającymi
na celu opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla administracji publicznej, w tym kierowanie pracami przy opracowaniu
co najmniej dwóch (2) projektów obejmujących przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla samorządowej administracji
publicznej, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu
składania ofert).
1.

osoba ta w trakcie
realizacji
zamówienia będzie
pełniła funkcję
Kierownika zespołu
Wykonawcy

Co najmniej jeden ekspert, z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych, posiadający wiedzę i
doświadczenie w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej/studium wykonalności i opracowała w ciągu ostatnich 5 lat jako
autor lub współautor co najmniej cztery takie studia wykonalności, w tym co najmniej dwa dla projektów o wartości nie
mniejszej niż 1 000 000 zł (1 mln) zł brutto, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich w perspektywie
2014-2020 Regionalnych Programów Operacyjnych.
2.

Co najmniej jeden ekspert, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych, która
w okresie ostatnich 5 lat opracowała jako autor lub współautor co najmniej trzy analizy finansowe (w tym analizy trwałości
finansowej) projektów o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto oraz co najmniej trzy analizy kosztów i korzyści do
studium wykonalności.

3.

* W Kolumnie 2 należy wymienić osoby. Które spełniają warunek określony w rozdziale V ust.2 zapytania ofertowego
** W kolumnie 6 należy podać informację o podstawie dysponowania daną osobą
W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych
osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał
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