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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 
 

..……………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy, REGON ) 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9 ppkt 2 Zapytania ofertowego na 

„Kompleksową realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej na internetowych portalach 

regionalnych, dotyczącej produktów e-zdrowia realizowanych w ramach projektu "Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" 

(P1)”, znak sprawy: WZP.270.115.2019 

Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania 

zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym w SIWZ:  

Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Nazwa 

pełnionej roli 
Doświadczenie 

Podstawa 
dysponowa

nia 

1 ……………….. Dziennikarz 

Osoba posiadająca ……….-letnie 

doświadczenie zawodowe w 

przygotowywaniu merytorycznym i pisaniu 

materiałów informacyjnych/artykułów 

poświęconych tematyce ochrony zdrowia 

tj.: 

- Materiał informacyjny/ artykuł 

poświęconym tematyce ochrony zdrowia 

na każdy rok, przygotowywany 

merytorycznie i napisanym przez 

dziennikarza 

 

1 ……………………………………………………………… 
(nazwa materiału / artykułu) 

- Każdy materiał informacyjny/artykuł może 

być przekazany w postaci elektronicznej, w 

oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem, 

- Wykształcenie wyższe 

własny/udo
stępniony* 
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………………….. Fotoreporter: 

Osoba posiadająca ………… letnie 

doświadczenie zawodowe w robieniu zdjęć 

z wydarzeń, eventów, konferencji czy 

kongresów. 

- Przynajmniej po jednym zdjęciu 

przeznaczonym do publikacji w prasie 

drukowanej bądź internecie na każdy rok, 

- Przedłożone zdjęcia zostały wykonane 

przez wskazanego fotoreportera. 

- Każde zdjęcie może być przekazane w 

postaci elektronicznej, w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem 

własny/udo
stępniony* 

 

 

Jedna osoba może zostać wykazana przez Wykonawcę tylko w jednej roli. 

 

Wykonawca oświadcza, że przedłożone zdjęcia zostały wykonane przez wskazanego fotoreportera. 

 

 

…………………………….. ……………………… ……………………………………………….. 

( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy 

lub osoby uprawnionej do jego 

reprezentowania) 

 


