Numer sprawy: AEZ/S-299/2012
		Strona 2		 
		znak sprawy: AEZ/S-299/2012
Załącznik Nr 4
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Usługi prawne w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
w podziale na pakiety,
znak sprawy: AEZ/S-299/2012,
-  niniejszym przedkładamy wykaz wykonania:
 Pakiet 1: co najmniej 4 usług badania czystości patentowej lub zdolności patentowej z zakresu technologii: chemicznej, medycznej, farmaceutycznej, farmakologicznej lub aparatury medycznej  oraz co najmniej  1 zgłoszenia patentowego krajowego i co najmniej 1 zgłoszenia międzynarodowego PCT z ww. dziedzin nauki;
Pakiet 2: co najmniej 3 usług prawnych w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich, 
Pakiet 3: co najmniej 2 usług prawnych w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich oraz co najmniej 1 usługi prawnej w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
Pakiet 4: co najmniej 2 usług prawnych w zakresie wyceny wartości niematerialnej i prawnej, w procesie transferu do gospodarki technologii opracowanej przez podmioty naukowe;
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku złożenia oferty w zakresie usług objętych pakietem 2 i 3 wystarczającym będzie złożenie co najmniej 3 usług prawnych w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich oraz co najmniej 1 usługi prawnej w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Uwaga! Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należy wykazać usługi wykonane 
w tym okresie
L.p.
Numer Pakietu, którego wykaz usług dotyczy
Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego świadczone były usługi
Przedmiot usług
Data zakończenia wykonania usługi
1





…





Na potwierdzenie wykonania dostaw ujętych w ww. wykazie załączamy ……….. dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 
Uwaga! Przedkładane dokumenty /referencje/ muszą zawierać co najmniej:
	wskazanie podmiotu realizującego usługę;
	wskazanie podmiotu, na rzecz którego były realizowane usługi;

	opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie.

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


