
sygn. postępowania: ZZ-2380-23/19

Załącznik nr 6 do siwz

………………………………
            {pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

                                                                                           (pełna nazwa wykonawcy) 

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

                                                                     (adres siedziby wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia letniego do pojazdów silnikowych do sprzętu transportowego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

przedstawiam(y) następujące informacje:

Lp.
Opis (przedmiot) dostawy

zgodnie z SIWZ

Podmiot, na rzecz

którego została

wykonana dostawa

Data wykonania

dostawy

Wartość wykonanej

dostawy (w zł brutto)
Inne uwagi

1.

2.

3.

Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże wykonanie  lub  wykonywanie,  w ciągu  ostatnich 3 lat  przed  upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną dostawą opon letnich

do pojazdów silnikowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto oraz załączy dowody, określające czy

dostawy  te  zostały  wykonane  lub są  wykonywane należycie.  W przypadku  dostaw  okresowych i ciągłych  należy

wykazać wartość brutto zrealizowanej części umowy na dzień składania ofert.

Wykaz należy złożyć wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami,  o których mowa,  są  referencje  bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot,  na  rzecz

którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 

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.

W przypadku,  gdy  zamawiający  jest  podmiotem  na  rzecz  którego  usługi  wskazane w wykazie  zostały  wcześniej

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

..............................., dn. ........................                                              ...................................................................... 

                                                                                                    czytelny/e (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji  

                                                                                                     albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem,

                                                                        (w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)


