		Strona 2		 
		Numer sprawy: AEZ/S-025/2017
Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, zamówień publicznych, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego”,  znak sprawy AEZ/S-025/2017,
	w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 lit. a), niniejszym przedkładamy wykaz usług o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2) lit. a):  

- 1 lub 2 usługi wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego proces biznesowy w instytucjach publicznych obejmujące zakresem planowanie i budżetowanie (I usługa) oraz moduł zamówień publicznych (II usługa) na rzecz 1 lub 2 podmiotów, na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (brutto) lub 
-  3 usługi wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego proces biznesowy w instytucjach publicznych, obejmujące zakresem planowanie i budżetowanie oraz (w ramach min. 1 usługi) moduł zamówień publicznych, na łączną kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 PLN brutto

L.p.
Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego został wdrożony system 
Obszar zdefiniowany funkcjonalnie
Wartość 
przedmiotu zamówienia  (brutto  zł )
Data zakończenia wdrożenia   
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dd.mm.rrrr
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dd.mm.rrrr
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dd.mm.rrrr
…..



dd.mm.rrrr

Na potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie.


Uwaga!
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.




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

