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WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemów audio-wideo w salach seminaryjnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety; 
znak sprawy: AEZ/S-090/2016,
niniejszym przedkładamy wykaz wykonanych głównych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
w tym dostaw, których przedmiotem, odpowiednio dla nw. Pakietów, były:
	dla Pakietu 1 – dostawy sprzętu audiowizualnego wraz z wdrożeniem lub konfiguracją systemów zarządzania urządzeniami multimedialnymi, podłączonymi do systemu RMS wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  w tym nie więcej niż dwóch dostaw wraz z wdrożeniem lub konfiguracją, o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych), 
	dla Pakietu 2 – dostawy sprzętu audiowizualnego wraz z wdrożeniem systemów zarządzania urządzeniami multimedialnymi, podłączonymi do systemu RMS wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  w tym nie więcej niż dwóch dostaw wraz z wdrożeniem, o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), 

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dostawy objęte Pakietem 1 oraz 2, 
wystarczającym jest wykazanie dostaw jw. o wartości określonej dla Pakietu 
2, pod warunkiem, że wykazane dostawy obejmują dostawy sprzętu audiowizualnego wraz z wdrożeniem systemów zarządzania urządzeniami multimedialnymi, podłączonymi do systemu RMS.
Uwaga! Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy wykazać dostawy jw. wykonane w tym okresie.

Lp.
Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana
Przedmiot dostawy
Wartość dostawy
Data wykonywania
(dzień, miesiąc, rok)












..




Na potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku dostaw jw., ujętych w ww. wykazie, załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
	poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w 
pkt 1.



..........................................dnia .................. 			..................................................................
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
		 do występowania  w imieniu Wykonawcy)



Uwaga! W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

