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……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród lekarzy i pacjentów w publicznych placówkach opieki zdrowotnej w ramach projektu pn.”Promocja aktywności seniorów w publicznej opiece zdrowotnej: diagnoza psychospołecznych potrzeb pacjentów i wzmacnianie interpersonalnych kompetencji lekarzy” o akronimie PRACTA., znak sprawy: AEZ/S-180/2013.

W celu potwierdzenia warunku określonego w SIWZ przedstawiamy co najmniej 2 usługi badań ankietowych, wykonanych lub wykonywanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadzonych na grupie min. 5 tysięcy osób - każda, o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 300 000 zl, potwierdzone załączonymi do oferty dowodami, że usługi  te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Uwaga! Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należy wykazać dostawy wykonane 
w tym okresie.
L.p.
Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana
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Na potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:
	poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 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 usługi wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Zgodnie z treścią § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (D. U. z 2013 r., poz. 231), Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

