Załącznik nr 7
do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” nr 12/ZP/2020

WYKAZ DOSTAW
SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH
40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 12/ZP/2020
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych
do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.”
Nazwa Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: ……………………………….……..........................................................
Adres Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: ……….……….................................................................................
NIP …………………............................................

REGON ………..............................................................................

DLA CZĘŚCI 1
Oświadczam/y, że wykonałem/liśmy, następujące dostawy:
Czas realizacji
Podmiot na rzecz
którego dostawy
zostały wykonane
(nazwa
i adres podmiotu)

Miejsce
wykonania
dostaw
(miejscowość,
adres)

Zakres dostaw
(należy wskazać szczegółowo
wykonaną dostawę,
z uwzględnieniem
Rozdziału V ust. 2 pkt 3a)
SIWZ DLA CZĘŚCI 1

1

2

3

początek

koniec

4

5

Wartość
wykonanych
dostaw
w PLN (brutto)

6

UWAGA
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
W sytuacji, kiedy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający dopuszcza wykazanie
się nie tylko zamówieniami wykonanymi (zakończonymi), ale również wykonywanymi. W przypadku usług będących
w trakcie wykonywania wymagana wartość wykonywanej usługi (tj. min. 50.000,00zł brutto każda) musi dotyczyć
części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu), a okres ten Wykonawca jest zobowiązany podać w Wykazie usług.

................................................, dnia .......................................

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

pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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DLA CZĘŚCI 2
Oświadczam/y, że wykonałem/liśmy, następujące dostawy:
Czas realizacji
Podmiot na rzecz
którego dostawy
zostały wykonane
(nazwa
i adres podmiotu)

Miejsce
wykonania
dostaw
(miejscowość,
adres)

Zakres dostaw
(należy wskazać szczegółowo
wykonaną dostawę,
z uwzględnieniem
Rozdziału V ust. 2 pkt 3a)
SIWZ DLA CZĘŚCI 2

1

2

3

początek

koniec

4

5

Wartość
wykonanych
dostaw
w PLN (brutto)

6

UWAGA
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
W sytuacji, kiedy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający dopuszcza wykazanie
się nie tylko zamówieniami wykonanymi (zakończonymi), ale również wykonywanymi. W przypadku usług będących
w trakcie wykonywania wymagana wartość wykonywanej usługi (tj. min. 15.000,00zł brutto każda) musi dotyczyć
części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu), a okres ten Wykonawca jest zobowiązany podać w Wykazie usług.

................................................, dnia .......................................
…....................................................................................…

pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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