Załącznik nr 9 do SIWZ
Wykaz dostaw

CZĘŚĆ NR 1.
WYKAZ DOSTAW
WYKONAWCA:
Nazwa: ...................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................
Nr telefonu: .............................................................. Nr faksu: ............................................................
Adres poczty elektronicznej: ……………………………..………………………………………..…...
Nr NIP: ..................................................... Nr KRS: .............................................................................
__________________________________________________________________________________
Dotyczy: postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
„dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek
organizacyjnych w 2018 roku” – nr postępowania RZP.271.15.2017.

OŚWIADCZAM, ŻE:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, wykonałem/wykonuję
zamówienia polegające na dostawie materiałów biurowych, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00
zł każde:
Lp.

Zamawiający
(nazwa adres)

Przedmiot zamówienia

Termin
Wartość dostawy
realizacji umowy

POUCZENIE
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Niniejsze oświadczenie składam na dowód spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania zdolnościami technicznymi i zawodowymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

........................................., dnia ............................ 2017 r.

CZĘŚĆ NR 2.
WYKAZ DOSTAW
WYKONAWCA:
Nazwa: ...................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................
Nr telefonu: .............................................................. Nr faksu: ............................................................
Adres poczty elektronicznej: ……………………………..………………………………………..…...
Nr NIP: ..................................................... Nr KRS: .............................................................................
__________________________________________________________________________________
Dotyczy: postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
„dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek
organizacyjnych w 2018 roku” – nr postępowania RZP.271.15.2017.

OŚWIADCZAM, ŻE:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, wykonałem/wykonuję
zamówienia polegające na dostawie papieru, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł każde:
Lp.

Zamawiający
(nazwa adres)

Przedmiot zamówienia

Termin
Wartość dostawy
realizacji umowy

POUCZENIE
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Niniejsze oświadczenie składam na dowód spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania zdolnościami technicznymi i zawodowymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

........................................., dnia ............................ 2017 r.

