
                                                                    

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza 

   
Załącznik nr 2 

 

        ……………, dn. ……………………  

 

Wykonawca  

(Nazwa, adres) 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu  

do zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. 

 

CZĘŚĆ I – PROGRAMISTA APLIKACJI MOBILNEJ ANDROID 
 
Posiadam/my nw. doświadczeniem i umiejętności: 
 

1. Bardzo dobra znajomość języka Java i/lub Kotlin, 
2. Bardzo dobra znajomość platformy Android  
3. Przynajmniej 3 lata doświadczenia w programowaniu natywnych 

aplikacji Android, 
4. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym 

czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej 
5. Znajomość wzorców projektowych 
6. Znajomość RxJava 1/2 
7. Doświadczenie w tworzeniu testów jednostkowych 
8. 3 komercyjnie duże projekty zrealizowane w roli programisty 

 

TAK/ NIE DOTYCZY* 

 

CZĘŚĆ II – PROGRAMISTA APLIKACJI MOBILNEJ iOS 
 
Posiadam/my nw. doświadczeniem i umiejętności: 
 

1. Bardzo dobra znajomość języka Swift 
2. Co najmniej 3 lata komercyjnego doświadczenia w tworzeniu 

aplikacji mobilnych 
3. Bardzo dobra znajomość platformy iOS 
4. Przynajmniej 3 lata doświadczenia w programowaniu natywnych 

aplikacji iOS, 
5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym 

czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej 
6. Znajomość wzorców projektowych 
7. Bardzo dobra znajomość RxSwift, 
8. Doświadczenie w tworzeniu testów jednostkowych 
9. 3 komercyjnie duże projekty zrealizowane w roli programisty 

TAK/ NIE DOTYCZY* 

CZĘŚĆ III – PROGRAMISTA APLIKACJI MOBILNEJ - TESTER 

 
TAK/ NIE DOTYCZY* 
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Posiadam/my nw. doświadczeniem i umiejętności 

 

1. Co najmniej 3 lata doświadczenia w testowaniu aplikacji 
mobilnych oraz webowych 

2. Umiejętność przygotowania i egzekucji planu testów 
3. Umiejętność automatyzacji testów mobile (Appium) oraz 

wywołań REST API (Postman) 
4. Znajomość narzędzia do raportowania błędów JIRA 

5. 3 komercyjnie duże projekty zrealizowane w roli 
testera 

 

 

*zaznaczyć właściwe 

 

 

 

Do oświadczenia załączamy CV i lub inne niezbędne dokumenty potwierdzające powyższe informacje w 

zakresie poszczególnych Części zamówienia. 

 

 

………………….……………………………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


