DPS „JUNIOR” w Miłkowie

znak sprawy: DPS/ZP/2/2018

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom
Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie
________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO
WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ
Wykonawca: …….........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
/Oznaczenie Wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i
nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/

Lp.

Przedmiot zamówienia
- opis dostaw
- rodzaj i ilość dostarczanego opału

Całkowita
wartość brutto
w PLN

Data wykonania
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Nazwa i adres
Zamawiającego/podmiotu
na rzecz którego dostawy
zostały wykonane
telefon kontaktowy

1

2

3

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt 7.2 SIWZ w szczególności określające, że dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego złącznik nr 7
do SIWZ [art. 22a ustawy pzp].

.............................................
(data)

..........................................................................................…................................
(podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/ dokumenty te
składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
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