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……………………………. 

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 6 latach przed upływem terminu składania ofert : 

• co najmniej 1 usługi (o wartości min 70 tyś zł brutto) dotyczącej opracowania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, który został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji 

Województwa Mazowieckiego; 

• 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.  

• co najmniej 1 usługi (o wartości min 15 tyś. zł brutto) dotyczącej opracowania programu 

rewitalizacji lub strategii; 

 

2. Posiadamy doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 

minimum dwukrotnego świadczenia usług eksperckich w ostatnich 5 latach przed upływem 

terminu składania ofert 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 wykształcenie wyższe kierunkowe (socjologia, ekonomia);  

• jest autorem co najmniej jednego lokalnego programu rewitalizacji w okresie ostatniego 

roku przed upływem terminu składania ofert;  

• posiada referencje potwierdzające pracę dla administracji publicznej; 

- należy przedstawić kopie co najmniej 2 referencji. 

 był zatrudniony jako ekspert ds. rewitalizacji w co najmniej jednej jednostce samorządu 

terytorialnego w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert;  

 posiada doświadczenie naukowe w zakresie rozwoju miast i obszarów wiejskich, w tym 

rewitalizacji- dowodem spełnienia warunku jest autorstwo/współautorstwo co najmniej 2 

publikacji w zakresie tej tematyki wykonanych na zlecenie jednostki samorządu 

terytorialnego o wielkości powyżej 40 tys. mieszkańców w okresie ostatnich 2 lat  przed 

upływem terminu składania ofert.  

• wykonał  w okresie ostatnich 2 lat  przed upływem terminu składania ofert na zlecenie 

jednostki samorządu terytorialnego  o wielkości powyżej 40 tys. mieszkańców każda, co 

najmniej 3 badania społeczne ( w tym co najmniej jedno samodzielnie), dotyczących 

rozwoju gospodarczego, społecznego czy przestrzennego, w których zastosowano 

jakościowe oraz ilościowe techniki gromadzenia danych zakończone raportami z badań; 

• przeprowadził samodzielnie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert co najmniej 40 wywiadów bezpośrednich (IDI) na zlecenie jednostki samorządu 



terytorialnego o wielkości powyżej 40 tys. mieszkańców; 

• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej  w 

realizacji działań w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych oraz prowadzenia 

badań na stanowisku specjalisty w tej dziedzinie; 

• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, w zakresie doradzania lub/i opiniowania lub/i opracowywania 

wniosków o dofinansowanie z UE na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

jednostek organizacyjnych.   

 

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

 

• Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie lub ekonomia) 

• Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej w 

zakresie rozwoju lokalnego na stanowisku kierowniczym w tej dziedzinie 

• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji działań w zakresie opracowywania 

dokumentów strategicznych  JST (dowodem spełnienia warunku jest  opracowanie co 

najmniej 4 dokumentów strategicznych dla JST – uchwalonych/zatwierdzonych przez Radę 

Miasta/Gminy w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert); 

• Opracowywał/współpracował przy opracowaniu co najmniej 2 Lokalnych Programów 

Rewitalizacji w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert ; 

• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie planowania budżetowego, 

sprawozdawczości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, kontroli zarządczej 

w JST; 

• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w 

tym z EFS, EFRR dla JST  

 

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

 

 Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (co najmniej tytuł inż. kartografii lub 

gospodarki przestrzennej) 

 Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej 

 Opracowywał/współpracował przy opracowywaniu co najmniej 1 Lokalnego Programu 

Rewitalizacji w zakresie opracowania  zestawu wskaźników ewaluacji oraz analizy 

kartograficznej, wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w ciągu ostatnich 

dwóch lat przed upływem terminu składania ofert; 

 Posiada co najmniej 3.letnie doświadczenie z zakresu budowy, obsługi i 

administracji  baz danych przestrzennych  

 Posiada co najmniej 3.letnie doświadczenie z zakresu sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

 Posiada co najmniej 3.letnie doświadczenie z zakresu sporządzania analiz 

przestrzennych i opracowań kartograficznych z użyciem narzędzi GIS i SQL 

 Posiada co najmniej 3.letnie doświadczenie z zakresu dokonywania okresowej oceny 

skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta; 

 Wykonał samodzielnie lub w zespole w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania 

ofert minimum jednej publikacji i/lub opracowania i/lub artykułu specjalistycznego 

mającego na celu wsparcie powstania lokalnych programów rewitalizacji.  

 

 

 

 

 

…………… 
Data, podpis 

 


