Załącznik nr 4 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
Nazwa wykonawcy: ….……………….
Adres wykonawcy: ……….…………..
Numer telefonu:
............................
numer faks-u
............................
e-mail
............................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - WYKAZ DOSTAW*
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczam(my),
że jako Wykonawca
wykonałem(liśmy) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuję(my), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
Przedmiot dostaw wykonanych /
wykonywanych samodzielnie / przez
podmiot udostępniający zasoby
w postaci doświadczenia

Ilość
[szt.]

Okres
wykonania /
wykonywania
dostaw
od
do

Podmiot, na rzecz którego
Wartość zadania
dostawy zostały wykonane
(dostawy) brutto
/są wykonywane
[zł]
(nazwa, siedziba)

(dd-mm-rrrr) (dd-mm-rrrr)

* Zamawiający uzna spełnienie wymagania, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawy,
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, tj. Wykonawca wykaże, iż zrealizował bądź realizuje zamówienia obejmujące co najmniej:
- trzy dostawy autobusów klasy 12 m takich samych jak oferowany (klasa, długość, przebieg podłogi, rodzaj napędu,
zawieszenie) na łączną ilość minimum 12 sztuk.
W tej liczbie Zamawiający wymaga zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie podstawowych zespołów
układów napędowego i jezdnego, tj. silnik wysokoprężny EURO VI zasilanym ON, automatyczna skrzynia biegów,
portalowa oś napędowa oraz - takie same jak oferowane.
oraz
- trzy dostawy autobusów klasy 15 m takich samych jak oferowany (klasa, długość, przebieg podłogi, rodzaj napędu,
zawieszenie) na łączną ilość minimum 3 sztuk.
W tej liczbie Zamawiający wymaga zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie podstawowych zespołów
układów napędowego i jezdnego, tj. silnik wysokoprężny EURO VI zasilanym ON, automatyczna skrzynia biegów,
portalowa oś napędowa - takie same jak oferowane.
Załączy dokumenty lub dowody, czy są wykonywane lub są wykonane należycie wraz z załączeniem:
- dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, potwierdzające czy dostawy te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz
z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.

...........................................
............................................
Miejscowość, data

podpisy (pieczęć) osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika
nazwa, adres

