Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)
Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że spełnia warunki: posiada wykształcenie wyższe, biegle włada językiem angielskim,
wykaże, że posiada minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu działań sprzedażowych lub marketingowych na rynkach zagranicznych, wykaże, że
posiada pogłębioną znajomość lokalnego ekosystemu startupowego na jednym ze wskazanych przez Zamawiającego rynków zagranicznych poprzez
organizację / współorganizację co najmniej 1 wydarzenia skierowanego do zespołów startupowych oraz oświadczy, że posiada bazę kontaktów (listy
kontaktów na jednym z portali społecznościowych – Linkedin, Facebook) wśród potencjalnych uczestników Projektu.
Baza kontaktów na jednym z portali społecznościowych – Linkedin, Facebook
portalu)………,……...(ilość kontaktów)….............
Lp.
1.

2.

Opis wiedzy i doświadczenia

Rodzaj Usługi

wśród potencjalnych uczestników Projektu (startupy) (Nazwa

Podmiot, na rzecz którego wykonywana była
Usługa wraz z danymi teleadresowymi

Doświadczenie w prowadzeniu działań
sprzedażowych lub marketingowych na
rynkach zagranicznych
Organizacja/współorganizacja wydarzenia
skierowanego do zespołów startupowych
na jednym z rynków zagranicznych
wskazanych przez Zamawiającego tj,
Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja

Strona 1 z 2

Okres realizowanej Usługi

W celu udokumentowania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego i załączyć
dowody (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymaganych przez Zamawiającego może złożyć inny dokument który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniem Wykonawcy wskazującym przyczyny braku
referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
W załączeniu ………………. sztuk dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane oraz że posiadam bazę kontaktów na portalach
społecznościowych wśród potencjalnych uczestników Projektu.
..........………………………….……….…………………………………
miejsce, data, czytelny podpis Wykonawcy
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