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

 
 

Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w okresie prowadzenia działalności, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej trzy usługi polegające na kompleksowej organizacji (w tym nabór uczestników 

wydarzenia) i przeprowadzeniu seminarium/konferencji/szkolenia dla co najmniej 50 osobowej grupy przedsiębiorców. 

 

Lp. 
Nazwa przeprowadzonej usługi oraz nazwa projektu, w ramach 

której była ona realizowana (o ile dotyczy) 

Temat 

przeprowadzonego 

Seminarium / 

konferencji / 

szkolenia 

Wielkość grupy 

przedsiębiorców  

 uczestniczącej 

 w seminarium / 

konferencji / 

szkoleniu 

Termin 

przeprowadzonej 

usługi 

Podmiot, dla którego usługa 

była wykonana wraz z 

danymi teleadresowymi 

1      

….. 
 

 
    

 

Wykonawca wykaże, iż  działa w mediach społecznościowych tj. posiada profil firmowy w co najmniej 2 portalach społecznościowych tj. posiada profil firmowy w co najmniej 

2 portalach społecznościowych przy czym przynajmniej jeden profil na danym portalu powinien zawierać sieć kontaktów zawierająca co najmniej 1500 osób. 

 

Lp. 
Nazwa profilu/nazwa portalu 

społecznościowego 
Liczba sieci kontaktów na profilu społecznościowym  Link do profilu społecznościowego 

1 

 

  

…. 
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W celu udokumentowania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić 

Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i załączyć dowody potwierdzające że, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa wyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

działań w mediach społecznościowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji, potwierdzających posiadanie profilu na co najmniej 2 

portalach społecznościowych, linki do portali społecznościowych oraz print screeny aktywności na tychże wskazanych portalach, z których wynikać będą 

wszystkie wymagane informacje 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 

 


