
 

 

 
ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek 

NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 
www.szpital.wloclawek.pl; szpital_sekretariat@poczta.fm 

tel. 54 412 90 00 

Strona 1 z 2 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego z dnia 25.04.2018  

 

............................................................  

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

Oświadczenie 

o wymaganym doświadczeniu 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………………………………….. oświadczam, iż posiadam 

doświadczenie w produkcji co najmniej 4 programów o tematyce medycznej w okresie ostatnich 3 lat 

 

...................................................................  

Miejscowość i data Podpis osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
============================================================================= 

 Załącznik nr 1.2 do Zapytania ofertowego z dnia 25.04.2018  

 

............................................................  

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

Oświadczenie 

o posiadanym potencjale kadrowym 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………………………………….. oświadczam, iż dysponuję 

potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:  

a) reżyserem - posiadającym doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 4 programów  

o charakterze edukacyjno-informacyjnym w roli reżysera;  

b) operatorem kamery - posiadającym doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 2 programów 

o charakterze edukacyjno-informacyjnym w roli operatora kamery;  

c) montażystą - posiadającym doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 2 programów  

o charakterze edukacyjno-informacyjnym w roli montażysty. 

 

...................................................................  

Miejscowość i data Podpis osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

============================================================================= 

 

 

 

http://www.szpital.wloclawek.pl/


 

 

 
ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek 

NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 
www.szpital.wloclawek.pl; szpital_sekretariat@poczta.fm 

tel. 54 412 90 00 

Strona 2 z 2 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 1.3 do Zapytania ofertowego z dnia 25.04.2018  

 

............................................................  

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

Oświadczenie 

o posiadanej własnej stacji telewizyjnej od min. 2 lat, informacyjnym portalu internetowym oraz 

o okresowym wydawaniu materiału informacyjnego w formie papierowej (gazeta). 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………………………………….. oświadczam, iż dysponuję 

własną stacją telewizyjną od min. 2 lat, informacyjnym portalem internetowym oraz okresowe 

wydawaniu materiału informacyjnego w formie papierowej (gazeta). 

 

...................................................................  

Miejscowość i data Podpis osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

============================================================================= 

Załącznik nr 1.4 do Zapytania ofertowego z dnia 25.04.2018  

 

............................................................  

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

Oświadczenie 

o posiadaniu wszystkich wymaganych prawem koncesji i zezwoleń 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………………………………….. oświadczam, iż posiadam 

wszystkie wymagane prawem koncesje i zezwolenia. 

. 

 

...................................................................  

Miejscowość i data Podpis osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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