RGG.271.5.2014

Gmina Jasienica Rosielna

Dotyczy części 1
Pieczęć Firmy

Załącznik Nr 4
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane
co najmniej jedna dostawa o wartości co najmniej 200 000,00 zł odpowiadająca swoim
rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia

Lp.

Przedmiot zamówienia

(zakres, na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w
postępwaniu)

Wartość
zamówienia

Data wykonania

Odbiorca

Do wykazu należy dołączyć zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231 ) i S.I.W.Z. dowody
potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem dowodami są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenia zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 Rozporządzenia

..........................................
Miejsce i data

........................................
Podpis i pieczęć osoby/ób upoważnionej

„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozwój placówek oświatowych
w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie”
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RGG.271.5.2014

Gmina Jasienica Rosielna

Dotyczy części 2
Pieczęć Firmy

Załącznik Nr 4
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane
co najmniej jedna dostawa o wartości co najmniej 30 000,00 zł odpowiadająca swoim
rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia

Lp.

Przedmiot zamówienia

(zakres, na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w
postępwaniu)

Wartość
zamówienia

Data wykonania

Odbiorca

Do wykazu należy dołączyć zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231 ) i S.I.W.Z. dowody
potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem dowodami są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenia zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 Rozporządzenia

..........................................
Miejsce i data

........................................
Podpis i pieczęć osoby/ób upoważnionej

„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozwój placówek oświatowych
w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie”
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