Numer postępowania DAZ/ZP/5/2021

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
ul. ks. I. J. Skorupki 4
00-546 Warszawa

Nazwa:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający:

Rozbudowa infrastruktury sieciowej – część 1*, 2*, 3*

DAZ/ZP/5/2021

Wykonawca
Nazwa:
Adres pocztowy:
Osoba lub osoby wyznaczone do
kontaktów:
Telefon:
Adres e-mail:

WYKAZ DOSTAW
dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.2. SWZ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa infrastruktury sieciowej –
3 części” przedstawiam wykaz dostaw należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
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Lp.

Przedmiot realizacji
zamówienia

Wartość
zamówienia brutto*
(PLN)

1

2

3

Data wykonania
(dd-mm-rrrr)

Podmiot
na rzecz którego wykonano
zamówienie

Dowody*
(dokumenty
potwierdzające
należyte wykonanie
zamówienia)

4

5

6

Dysponowanie zasobami*
Własne/Innego
podmiotu

Nazwa
innego
podmiotu

7

8

1.
2.
…

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji oraz, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233
§1 kodeksu karnego.

…………………… data ……………………
(miejscowość)

……………………………………………………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy;
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*UWAGA:
Kolumna 6 – należy wpisać nazwę dokumentu potwierdzającego, że dostawa została wykonana należycie.
Kolumna 7 – wpisać „własne” lub „innego podmiotu” (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu);
Jeżeli dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca polega na doświadczeniu innego podmiotu (na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp), to
w takim przypadku jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
załączając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Kolumna 8 – wpisać nazwę innego podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega.
*niepotrzebne skreślić
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