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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE Oferenta potwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 

Postępowanie nr 5.2020 
Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i 

promocyjnych oraz wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych 
 

Ja, niżej podpisany upoważniony do reprezentacji Oferenta niniejszym oświadczam, iż Oferent: 
 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 3 certyfikowanymi ekspertami w zakresie Google Ads 

posiadających certyfikaty indywidualne potwierdzające znajomość zagadnień związanych z reklamami Google Ads we wskazanym 
poniżej obszarze. Każdy z ekspertów posiada minimum jeden z wymienionych certyfikatów, zaś zespół minimum 3  ekspertów łącznie 
posiada wszystkie wymienione poniżej certyfikaty**:  

 certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania - potwierdzający wiedzę w zakresu metod tworzenia, pomiaru i 
optymalizacji kampanii reklam  w sieci wyszukiwania i zarządzania nimi 
 certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej - potwierdzający wiedzę z zakresu tworzenia, pomiaru i optymalizacji 
kampanii w sieci reklamowej 
 certyfikat Google Ads z reklamy wideo - potwierdzający wiedzę z zakresu tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii reklam w 
YouTube oraz reklam wideo oraz zarządzania nimi 
 certyfikat Google Ads z reklamy produktowej - potwierdzający wiedzę z zakresu tworzenia, stosowania i optymalizacji reklam 
produktowych 

 przedkłada dokumentację potwierdzającą posiadanie certyfikatów przez ekspertów  
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WYKAZ EKSPERTÓW 

Imię i nazwisko eksperta Wykaz posiadanych certyfikatów w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku 

Podstawa dysponowania 
daną osobą* 

   

   

   

* W przypadku, gdy Oferent dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać 
„dysponowanie bezpośrednie” oraz podać podstawę do dysponowania każdą z osób wskazaną w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, inny 
stosunek prawny łączący wskazaną osobę z Wykonawcą np. współpraca z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą itp.  
Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” oraz wskazać 
charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, z który będzie udostępniał osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający w 
celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może żądać dokumentów dotyczących zakresu dostępnych 
zasobów, sposobu wykorzystania tych zasobów, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i udziału innego podmiotu 
przy wykonywaniu zamówienia.   
** Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Oferentów certyfikatów równoważnych w odniesieniu do wymienionych; w takim przypadku Oferent 
posiadający certyfikaty równoważne powinien wykazać spełnienie określonych powyżej warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 
 …………………………….……………………                          …………………….…………………………………………………………………………. 
  (Data, miejsce)         (Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Oferenta) 


