Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)
1) Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania Ofert
zdobył doświadczenie i wiedzę wskazaną w pkt. (2) – (5) i łącznie spełnia warunki: (1) posiada biegłą znajomość języka angielskiego popartą
posiadanym certyfikatem CAE, CPE lub równoważnym (poziom C1 lub C2). (2) posiada doświadczenie w ocenie pod kątem innowacyjności
i potencjału przedstawionego pomysłu biznesowego zespołów startupowych, w których przynajmniej 50% składu osobowego stanowią
osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego należy wskazać minimum 2 zespoły startupowe). (3) posiada doświadczenie w zakresie
przygotowania programu akceleracji obejmującego program demo day dla łącznie minimum 3 Zespołów Startupowych, (4) posiada
doświadczenie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych i funduszy inwestycyjnych w celu wsparcia kapitałowego zespołów
startupowych (należy wskazać minimum 2 podmioty z którymi Wykonawca współpracował). (5) posiada doświadczenie w przygotowaniu
minimum 2 artykułów w jęz. angielskim związanych z tematem Projektu (np. dotyczących bezpośrednio zespołów startupowych, oceny ich
potencjału biznesowego i/lub technologicznego, pozyskiwania partnerów biznesowych i/lub funduszy inwestycyjnych do współpracy).
(1) Biegle władam językiem angielskim – posiadam certyfikat……………………………………………..
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Lp.

1.

2.

3.

Opis wiedzy i doświadczenia

Rodzaj Usługi

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

posiada doświadczenie w ocenie pod
kątem innowacyjności i potencjału
przedstawionego pomysłu biznesowego
Zespołów Startupowych, w których
przynajmniej 50% składu osobowego
stanowią
osoby
nieposiadające
obywatelstwa polskiego (należy wskazać
minimum 2 zespoły startupowe).
posiada doświadczenie w zakresie
przygotowania programu akceleracji
obejmującego program demo day dla
łącznie
minimum
3
Zespołów
Startupowych,
posiada doświadczenie w zakresie
pozyskiwania partnerów biznesowych i
funduszy inwestycyjnych w celu wsparcia
kapitałowego zespołów startupowych
(należy wskazać minimum 2 podmioty z
którymi Wykonawca współpracował).
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Okres realizowanej Usługi

4.

posiada doświadczenie w przygotowaniu
minimum 2 artykułów w jęz. angielskim
związanych z tematem Projektu (np.
dotyczących
bezpośrednio
zespołów
startupowych, oceny ich potencjału
biznesowego i/lub technologicznego,
pozyskiwania partnerów biznesowych
i/lub funduszy inwestycyjnych do
współpracy).

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.

..........………………………….……….…………………………………
miejsce, data, czytelny podpis Wykonawcy
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