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WYKAZ DOSTAW

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ
WYKONYWANYCH CO NAJMNIEJ DWÓCH DOSTAW MEBLI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

 ....................................... dnia, ……………….
/miejscowość/

..............................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

Warunek udziału w postępowaniu (zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe) spełnia Wykonawca, który
wykaże się doświadczeniem w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywania, co najmniej dwóch dostaw mebli i wyposażenia wnętrz, w tym z jedną
dostawą o wartości minimalnej nie mniejszej niż 20.000,00 zł, w okresie ostatnich trzech lat przed upły-
wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (Rozdz. IV
ust. 1 pkt c) SIWZ).

L.p.
Nazwa, adres i

telefon Odbiorcy

Opis przedmiotu zamówienia:
należy podać realizowane

dostawy mebli / wyposażenia
wnętrz wskazać jego rodzaj 

Data wykonania
dostaw 
(od – do)

(należy podać datę
wykonanych dostaw dzień,
miesiąc, rok rozpoczęcia i

zakończenia)

Wartość brutto
dostaw PLN*
należy podać war-
tość faktyczną zre-
alizowanego zamó-
wienia lub jego czę-
ści, oraz wartość do-
starczanego mebli /

wyposażenia
wnętrz, a nie war-
tość brutto umowy

.................................................................................................................
            (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Uwaga:

- Niniejszy wykaz nie musi być dołączony do oferty. Do jego złożenia zostanie wezwany Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z procedurą określoną w art. 24aa Usta-
wy Prawo Zamówień Publicznych.

- Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawio-
ne przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okreso-
wych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wy-
konywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu.
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