
sygn. postępowania: ZZ-2380-22/19

Zał. nr 6 do ogłoszenia

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

WYKAZ USŁUG – DO KRYTERIUM POZACENOWEGO

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w oparciu o postanowienia art. 138o ust. 2-4 ustawy    z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferen-

cyjne dla uczestników międzynarodowej konferencji dofinansowanej ze środków Interreg VA w ramach pro-

jektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych

w obszarze badań genetycznych i informatycznych”. Zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi

opisanymi w ogłoszeniu, oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy z należytą starannością na-

stępujące zamówienia:

Lp. Konferencja/
sympozjum/

zjazd (2-dniowa)
/nazwa

Usługi restauracyjne
świadczone 
w ramach

wskazanego
zdarzenia

Wartość brutto 
usługi

Odbiorca Termin realizacji
 Data rozpoczęcia: 

(DD/MM/RRRR);
 Data zakończenia 

(DD/MM/RRRR); 
1. Przerwy  kawowe

ciągła
Lunche 2
Kolacja 1
śniadanie 1

2. Przerwy  kawowe
ciągła
Lunche 2
Kolacja 1
śniadanie 1

3. Przerwy  kawowe
ciągła
Lunche 2
Kolacja 1
śniadanie 1

4. Przerwy  kawowe
ciągła
Lunche 2
Kolacja 1
śniadanie 1

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.

Projekt pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania  transgranicznych powiązań terrorystycznych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”
Umowa o dofinansowanie projektu nr INT 110 ”. Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  Meklemburgia- Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska  w  ramach  celu  Europejska  Współpraca  Terytorialna  dofinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).



sygn. postępowania: ZZ-2380-20/19

Dowodami potwierdzającymi należyte  wykonanie usług są referencje  bądź inne dokumenty wystawione

przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  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 okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2019 roku.

.....................................................................…
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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