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WYKAZ PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH* 
 

WYKAZ BADAŃ ILOŚCIOWYCH PROWADZONYCH TECHNIKAMI CATI LUB CAWI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

RYNKÓW AZJATYCKICH), KTÓREGO BUDŻET WYNIÓSŁ CO NAJMNIEJ 100 000 PLN – PUNKT 6.2.1 SIWZ 

Lp. Zamawiający Budżet 
Charakter B2B 

(TAK / NIE) 

Temat badań zgodnie z opisem 

w pkt. 6.2.1 SIWZ 

Ewaluacyjny 
charakter badania 
zgodnie z opisem w 

pkt. 6.2.1 SIWZ 
(TAK / NIE) 

Okres realizacji 

       

       

       

       

       
 

WYKAZ FAL BADAŃ, PRZEPROWADZONYCH POZA TERENEM POLSKI W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT – PUNKT 6.2.2 SIWZ  

Lp. Zamawiający Nazwa projektu Lokalizacja badania Okres realizacji 
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WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY POZA GRANICAMI POLSKI – PUNKT 6.2.3 SIWZ  

Lp. Kraj  Miasto  Adres oddziału 
Osoba zarządzająca 

oddziałem 

     

     

     

     
 

* W razie potrzeby w tabelach można dodać dodatkowe wiersze. 
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WARUNKI DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM LUDZKIM  

Opis doświadczenia zawodowego osób, które będą prowadziły projekt, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.3 SIWZ: 

 

OSOBA ZARZĄDZAJĄCA PROJEKTEM 

Imię i nazwisko  
Liczba lat doświadczenia zawodowego w branży 

badań rynku i opinii publicznej 

 

Wykaz minimum 3 zarządzanych przez członka 
zespołu badań o charakterze zagranicznym 
(projekt koordynowany i realizowany poza 
Polską), z których co najmniej jeden był 
realizowany na rynkach pozaunijnych 

 

Znajomość języków obcych  
KOORDYNATOR BADANIA 

Imię i nazwisko  
Liczba lat doświadczenia zawodowego w branży 

badań rynku i opinii publicznej 

 

Wykaz minimum 1 koordynowanego przez 
członka zespołu badania o charakterze 
zagranicznym (projekt koordynowany i 
realizowany poza Polską) 

 

Znajomość języków obcych  



ZAŁĄCZNIK NR 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji i 

przeprowadzenie badania ewaluacji dwuletniego programu informacyjno- promocyjnego pt. „Europejska wołowina na rynkach 

azjatyckich” („EUBeef2Asia”) 

 

21 marca 2022 r. 

 

4 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

……………….……………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

 

…………………………………………………….…………..………….………………………………… 

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy**) 

 

**w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 

 


