
 

Projekt wspóùfinansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 

 

Zaù¹cznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

Skùadaj¹c ofertê w postêpowaniu o udzielenie zamówienia na 

internetowego (katalog produktów � biblioteka) 

produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych�

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 

ja ni¿ej podpisany .................................................................................................... 

reprezentuj¹c wykonawcê..................................................

 

przedkùadam poni¿szy wykaz osób speùniaj¹cych warunki udziaùu w postêpowaniu okre�lone w 

ppkt. 5b niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

Kryterium: 

Warunkiem udziaùu w postêpowaniu jest dysponowanie odpowiednim potencjaùem technicznym oraz co najmniej jedn¹ 

i. posiada wyksztaùcenie wy¿sze w dziedzinach zwi¹zanych ze sztukami piêknymi;

ii. co najmniej 7 letnie 

Lp. Imiê Nazwisko 

zajmowanych stanowisk
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/miejscowo�ã, data/ 
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WYKAZ OSÓB 

aniu o udzielenie zamówienia na zakup usùugi opracowania wizualizacji produktów do

biblioteka) � 50 szt. w ramach projektu �Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja 

produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych�, 

Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 � 2020, 

ja ni¿ej podpisany ....................................................................................................  

reprezentuj¹c wykonawcê...............................................................................  

speùniaj¹cych warunki udziaùu w postêpowaniu okre�lone w 

 

Warunkiem udziaùu w postêpowaniu jest dysponowanie odpowiednim potencjaùem technicznym oraz co najmniej jedn¹ 
osob¹ speùniaj¹c¹ ù¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 

posiada wyksztaùcenie wy¿sze w dziedzinach zwi¹zanych ze sztukami piêknymi;

co najmniej 7 letnie do�wiadczenie w zawodzie zwi¹zanym z opracowaniem wizualizacji.

Wyksztaùcenie i 
do�wiadczenie 

zawodowe (wykazanie 
lat pracy oraz 

zajmowanych stanowisk) 

Przedmiot 
projektu/zamówienia 

Okres pracy 
/wykonywania 

usùugi

  

  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

  
  

 .............................................. 

 /podpis Oferenta/

 

Projekt wspóùfinansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  

2020 

zakup usùugi opracowania wizualizacji produktów do sklepu 

�Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja 

, wspóùfinansowanego w ramach 

speùniaj¹cych warunki udziaùu w postêpowaniu okre�lone w III.) WARUNKI UDZIA£U, pkt A, 

Warunkiem udziaùu w postêpowaniu jest dysponowanie odpowiednim potencjaùem technicznym oraz co najmniej jedn¹ 

posiada wyksztaùcenie wy¿sze w dziedzinach zwi¹zanych ze sztukami piêknymi; 

do�wiadczenie w zawodzie zwi¹zanym z opracowaniem wizualizacji. 

Okres pracy 
/wykonywania 

usùugi 

Nazwa 
zleceniodawcy 

 
 

  
  

 
 

  
  

..............................................  

/podpis Oferenta/ 


