IT-03-2.271.4.2022

DOTYCZY CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa komputerów biurkowych lub mini PC
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 50 sztuki każda)

………………………………..
(minimum 50 sztuki każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)
…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 50 sztuki każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.

Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa komputerów biurkowych lub mini PC
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 20 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 20 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 20 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.3. SWZ
przedmiot zamówienia
liczba sztuk
dostawa komputerów biurkowych lub mini PC
(minimum 5 sztuk każda)
(co najmniej 2 dostawy)
………………………………..
(minimum 5 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 5 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.4. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa komputerów przenośnych
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 10 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 10 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 10 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 5 ZAMÓWIENIA
załącznik nr 5 do SWZ (wzór)
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.5. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa komputerów przenośnych
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 100 sztuki każda)

………………………………..
(minimum 100 sztuki każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 100 sztuki każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 6 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.6. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa komputerów przenośnych
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 50 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 50 sztuki każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 50 sztuki każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 7 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.7. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa komputerów przenośnych
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 20 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 20 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 20 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 8 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.8. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa komputerów przenośnych
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 8 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 8 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 8 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub
zawodowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 9 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.9. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa monitorów
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 100 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 100 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 100 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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DOTYCZY CZĘŚCI 10 ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.10. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa monitorów
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 5 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 5 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 5 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

IT-03-2.271.4.2022

DOTYCZY CZĘŚCI 11 ZAMÓWIENIA

załącznik nr5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.11. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa stacji dokujących
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 40 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 40 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 40 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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załącznik nr 5 do SWZ (wzór)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.12. SWZ
przedmiot zamówienia
dostawa drukarek monochromatycznych
(co najmniej 2 dostawy)

liczba sztuk
(minimum 30 sztuk każda)

………………………………..
(minimum 30 sztuk każda)

data realizacji zamówienia
od – do
dzień-miesiąc-rok

podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana
(wraz z adresem e-mail lub nr telefonu)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

………………………………..
(minimum 30 sztuk każda)

…………………………..
email lub telefon: ……………………………..

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez …………………………………………….. (wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Uwaga! Zgodnie z pkt 6.2.5. SWZ do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Zgodnie z art. 297 § l kk, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

