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     Wykaz 
 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 

dostaw lub usług 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 lub usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Lp. 
 

Przedmiot zamówienia 
(nazwa) 

Nazwa 
odbiorcy, 

adres, telefon  

Data/okres  
wykonania 

zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

1.     

2.     

3.     

 
 
.........................., dnia .................                   ..................................................................................... 

                              podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców/ 
                                                                                                               (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) 

 

Uwaga:  Przez dostawę rozumie się: sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w asortymencie należącym do 

grupy produktów odpowiadającej części zamówienia, na którą składana jest oferta, przez okres jednego roku. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż należycie zrealizował co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych  

o wartości nie mniejszej niż:  

dla Części 1 –30 000,00 zł brutto każda dostawa; 

dla Części 2 –150 000,00 zł brutto każda dostawa; 

 
 
     
 
   (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
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dla Części 3 –100 000,00 zł brutto każda dostawa; 

dla Części 4 –100 000,00 zł brutto każda dostawa; 

dla Części 5 –60 000,00 zł brutto każda dostawa; 

dla Części 6 –60 000,00 zł brutto każda dostawa; 

dla Części 7 –60 000,00 zł brutto każda dostawa; 

dla Części 8 –30 000,00 zł brutto każda dostawa; 

 

Wykonawcy składający ofertę na kilka części zamówienia są obowiązani przedstawić wykaz usług w odniesieniu do 

każdej z części z osobna. 


