Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………......................................................................................................................................................
ulica: ....................................................................…. kod i miejscowość: ...........................................................................
województwo: ...................................................................................................................................................................
Dotyczy zamówienia publicznego nr ZP1/MMS/2016 , którego przedmiotem jest: Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki: „Dąbrowa
Górnicza. Monografia, tom I i tom II”

Lp.

Wymagania Zamawiającego

Przedmiot

Wartość

Przedmiot:

1

Zamawiający uzna powyższy warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert – a jeżeli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie w sposób
należyty wykonał co najmniej jedną
usługę druku publikacji w oprawie
twardej przy zastosowaniu techniki
druku w pełnym kolorze, tj. druku
okładki i środka publikacji w co
najmniej 4 kolorach [CMYK], o
wartości co najmniej 70.000,00 zł
brutto.

..........................................
Rodzaj oprawy:
..........................................
Ilość kolorów:
..........................................
Zastosowana technika:
..........................................

1

Nazwa podmiotu na rzecz
którego usługi zostały
wykonane

Okres realizacji
w formacie mm-rrrr
Od
Do

UWAGA:
1.Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia w sposób określony w rozdziale III ust. 1 pkt 2) SIWZ.
2.W przypadku wartości wskazanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona
przeliczenia wskazanych wartości według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
3.Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej,
-w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

………..…………………………………………………………………………..
data oraz imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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