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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Sieradz, ul. Armii Krajowej 5; 98-200 Sieradz na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr III: Cyfrowe
Kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projekty grantowego pn. Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województw: Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”, oświadczam,
co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w pkt. VIII zapytania ofertowego.
Osoby wyznaczone do prowadzenia szkolenia (instruktorzy) posiadają kompetencje
do prowadzenia szkoleń określonych w Zapytaniu ofertowym w zakresie kompetencji:
1.

metodyczne:
1) Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
2) Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
3) Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
4) Umiejętność motywowania uczestników.

2.

techniczne:
1) Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz
urządzeń mobilnych ( laptopy, tablety, smartfony).
2) Umiejętność korzystania z Internetu.
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3) Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie.
4) Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
5) Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
6) Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych
7) Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

......................................., dnia .....................
(miejscowość)

............................................................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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