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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w okresie 

prowadzenia działalności, wykonał co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu zawodowego kursu IT w technologiach front-endowych i/lub 

w HTML + CSS i/lub Java Script i/lub backendowych i/lub w pisaniu testów automatycznych i/lub testów manualnych (usługa szkoleniowa) dla grupy co 

najmniej 7 osobowej trwający co najmniej 80 godzin.  

 

Lp. 

Nazwa przeprowadzonej usługi szkoleniowej 

oraz nazwa projektu, w ramach której była 

ona realizowana (o ile dotyczy) 

Liczba godzin 

szkoleniowych 

zrealizowanych w 

ramach usługi 

szkoleniowej  

Wielkość grupy 

uczestniczącej w 

kursie zawodowym 

na Programistę w 

zakresie 

programowania w 

języku front-

endowym i/lub w 

HTML + CSS i/lub 

Java Script 

Termin 

przeprowadzonej 

usługi 

szkoleniowej  

Podmiot, dla którego usługa szkoleniowa  była 

wykonana wraz z danymi teleadresowymi 
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W załączeniu ………………….sztuk referencji lub innych dokumentów potwierdzających , że usługi zostały wykonane  należycie*. 

……………………………… 

Podpis Wykonawcy 
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* Wykonawca załączą dowody (dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane) określające, że usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonane, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

 


