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WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-088/2014

W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1 niniejszym przedkładamy wykaz usług  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj. „w tym co najmniej dwóch usług polegających na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, z których co najmniej jedno wdrożenie nastąpiło w państwowej uczelni wyższej, działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Wykazane usługi wdrożenia powinny obejmować co najmniej moduł: kadrowo-socjalny, płacowy, finansowo - księgowy, składników majątku, gospodarki magazynowej, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN każda i które obsługują pod względem kadrowym i płacowym min. 2000 pracowników oraz zapewniają jednoczesną pracę użytkowników na min. 90 stanowiskach komputerowych”.  

L.p.
Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego realizowany był projekt informatyczny
Nazwa wdrożonego 
projektu
Wartość 
przedmiotu zamówienia 
Liczba pracowników  obsługiwana przez system pod względem kadrowo - płacowym
Liczba stanowisk komputerowych
umożliwiających jednoczesną pracę   
Data zakończenia realizacji projektu  
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Na potwierdzenie spełnienia ww. 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.



