
Wykaz usług
1/2014  -  Dowóz  niepełnosprawnych  uczniów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  nr  2,  zamieszkałych  na  terenie  Lublina,  
na trasie-dom-szkoła–dom w roku szkolnym 2014/2015
Lp. Nazwa postępowania / przedmiot usługi Nazwa i adres

Zamawiającego
Miejsce realizacji Wartość brutto

usługi
[PLN]

Termin realizacji/
data odbioru usługi

(miesiąc - rok)
UWAGI

1 2 3 4 5 6 7

UWAGA!!
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowód y potwierdzające, że usługi przedstawione w w/w wykazie zostały wykonane w sposób należyty. 
Dowodami są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Dowód w postaci kopii musi być czytelny i poświadczony podpisem i pieczęcią imienną przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty w  imieniu Wykonawcy oraz zawierać adnotację "za zgodność 
z oryginałem".

Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia jeżeli przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed
upływem terminu  składania  ofert,  należycie  wykonał,  minimum dwie  usługi  (wykonywane w sposób ciągły  przez  co  najmniej  6  miesięcy)  z  zakresu  przewozu  osób niepełnosprawnych,  z  których
przynajmniej jedna usługa musi być o wartości nie mniejszej niż:
Dla zadania 1: 130     000  zł brutto,
Dla zadania 2: 70     000 zł brutto
Dotyczy usługi, o wartości nie mniejszej niż kwoty określone powyżej dla danego zadania:
W  przypadku  złożenia  oferty  na  obie  części  Wykonawca  może  również  wykazać  1  dostawę  o  łącznej  wartości  /  sumie  kwot  określonych  wyżej,  dla  obu  części  lub  
2 dostawy, o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej.

....................................... , dnia ........................                                                                                                                   ....................................... ............................................

pieczęć wykonawcy
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