
Załącznik 2a  
 
 
 
……………………………. 
Nazwa i adres wykonawcy 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
Oświadczam, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego zadania oraz 
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, w tym: 
 
1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez 

wykonanie w ostatnich 5 latach: 
• co najmniej 1 usługi (o wartości min 15 tyś. zł brutto) dotyczącej opracowania programu 

rewitalizacji lub strategii; 
• co najmniej 1 usługi (o wartości min 15 tyś. zł brutto), w zakres której wchodziło 

przygotowanie i realizacja badań wśród mieszkańców z wykorzystaniem metod 
ilościowych (ankiety) oraz jakościowych (wywiady IDI oraz fokusy) wraz ze 
sporządzeniem raportu na potrzeby realizacji dokumentów strategicznych.  

2. Posiadamy doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi w zakresie 
minimum dwukrotnego świadczenia usług eksperckich z dziedziny rozwoju lokalnego 
obszarów miejskich tj. usługi w zakresie doradztwa specjalistycznego, szkoleń lub usług 

konsultingowych (w tym ewaluacji). 
 

3. Posiadamy odpowiedni potencjał techniczny i dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. 
 

3.1. Kierownik zespołu, łącznie spełnia następujące wymagania: 
 

• posiada co najmniej tytuł naukowy doktora (nauk społecznych lub ekonomicznych);  
 

• posiada referencje potwierdzające pracę dla administracji publicznej; 
- należy przedstawić kopie co najmniej 2 referencji. 
 
• posiada doświadczenie naukowe w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego, 
rozwoju miast i obszarów wiejskich, transportu, rewitalizacji, badań rynku lub badań 
opinii lub metodyki badań społecznych czy rynkowych (dowodem spełnienia warunku 
jest autorstwo/współautorstwo co najmniej 3 publikacji 
w zakresie tej tematyki)  
• posiada doświadczenie w samodzielnym realizowaniu badań społecznych ilościowych 
(badania ankietowe) i jakościowych (fokusy oraz wywiady pogłębione IDI); 

• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań w zakresie 
opracowywania dokumentów strategicznych; 

• jest autorem co najmniej 3 raportów z badań . 
 
 

3.2 Ekspert ds. programowania strategicznego - spełnia łącznie następujące warunki: 
 

• Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (tytuł co najmniej mgr geografii, gospodarki 
przestrzennej lub transportu); 

 
• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań w zakresie 



opracowywania dokumentów strategicznych . 
 

 posiada doświadczenie w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego 
(dowodem spełnienia warunku jest autorstwo/współautorstwo co najmniej 5 publikacji w 
zakresie: rozwoju gospodarczego, społecznego, rozwoju miast i obszarów wiejskich, 
transportu, rewitalizacji). 

  
3.3 Ekspert ds. planowania przestrzennego - spełnia łącznie następujące warunki: 
 

• Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (co najmniej tytuł mgr geografii lub 
gospodarki przestrzennej) 

 
• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań w zakresie 

opracowywania dokumentów strategicznych. 
• posiada doświadczenie w zakresie rozwoju regionalnego  i planowania przestrzennego 

(dowodem spełnienia warunku jest autorstwo/współautorstwo co najmniej 5 publikacji w 
zakresie: rozwoju gospodarczego, społecznego, rozwoju miast i obszarów wiejskich, 
transportu, rewitalizacji. 

 
• posiada umiejętność obsługi specjalistycznych programów analizy przestrzennej 

  
 
 
 
 
…………… 
Data, podpis 

 


