
ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy:  

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień.  

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę w kwocie minimum  

50 000 zł brutto, która obejmowała swoim zasięgiem teren co najmniej województwa 

oraz której przedmiotem było wykonanie audytu lub strategii lub programu rozwoju 

turystyki ponadto zawierającej w swojej treści co najmniej: uwarunkowania rozwoju 

turystyki, analizę SWOT. (Zał. Nr 5 wykaz głównych usług tabela). 

W przypadku usług realizowanych poza granicami Polski zasięg terenowy powinien 

obejmować co najmniej jednostkę administracyjnej odpowiadającą województwu.  

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że Wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

spełniającymi następujące wymagania:  

a. Co najmniej 1 osoba – Kierownik projektu – posiadający wykształcenie wyższe w 

stopniu co najmniej magisterskim, wiedzę i doświadczenie potwierdzone, tym, że 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował co 

najmniej 3 pracami nad opracowaniami: strategii rozwoju turystyki lub programu 

rozwoju turystyki, opracowaniem audytu, które swoim zasięgiem obejmowały co 

najmniej teren województwa.  



b. Co najmniej 1 osoba – Ekspert ds. planowania strategicznego – posiadający 

wykształcenie wyższe w stopniu co najmniej magisterskim, wiedzę i 

doświadczenie potwierdzone realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert opracowań co najmniej 3 strategii rozwoju, programów 

rozwoju, audytu turystycznego które swoim zasięgiem obejmowały co najmniej 

teren województwa,  

c. Co najmniej 1 osoba – Ekspert ds. kreowania produktów turystycznych – 

posiadający wykształcenie wyższe w stopniu co najmniej magisterskim, wiedzę  

i doświadczenie potwierdzone realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 3 projektów w zakresie kreacji produktów turystycznych, 

które swoim zasięgiem obejmowały teren co najmniej województwa,  

Zamawiający dopuszcza sytuację w której jedna osoba pełni więcej niż jedną 

z ww. funkcji. (Zał. Nr 6 do wykazu osób z kwalifikacjami do wykonania 

zamówienia) 

W przypadku usług realizowanych poza granicami Polski zasięg terenowy 

powinien obejmować co najmniej jednostkę administracyjnej odpowiadającą 

województwu.  

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 


