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Nazwa i adres Wykkonawcy:
…............................................................... ..................................................... ...............................
…............................................................... ..................................................... ...............................
…............................................................... ..................................................... ...............................
W
WYKAZ
WY
YKONANYC
CH/ WYKONYWANYC
CH DOSTAW
W
Przystępując do udziału w prrzetargu nie
eograniczon
nym na dos
stawy artykkułów spoży
ywczych
do magazynów organizacji
o
partnerskiich w ram
mach Prog
gramu Opeeracyjnego Pomoc
Żywnośściowa 2014
4-2020 Podprogram 20
016 (13/2016), oświadc
czam, że w okresie osttatnich 3
lat prze
ed upływem
m terminu składania ofert, a jeż
żeli okres prowadzeni
p
ia działalno
ości jest
krótszy - w tym okresie,
o
wy
ykonał lub wykonuje co najmnie
ej 2 (słownnie: dwie) dostawy
odpowia
adające sw
woim rodza
ajem przed
dmiotowi za
amówienia, (tj. polegaające na dostawie
d
artykułó
ów spożywcczych) każda o wartoścci nie mniejs
szej niż:
a) 2 000 000,,00 PLN brrutto (słown
nie: dwa miliony
m
złoty
ych) dla zaddania częściowego
n
nr 1,
b) 3 500 000,00 PLN bru
utto (słown ie: trzy miliiony pięćse
et tysięcy złłotych) dla zadania
cczęścioweg
go nr 2,
c) 2 500 000,00 PLN bru
utto (słowniie: dwa miliony pięćse
et tysięcy zł
złotych) dla zadania
cczęścioweg
go nr 3,
d) 2 500 000,00 PLN bru
utto (słowniie: dwa miliony pięćse
et tysięcy zł
złotych) dla zadania
cczęścioweg
go nr 4,
e) 5 000 000,00 PLN bru
utto (słown ie: pięć millionów złoty
ych) dla za dania częś
ściowego
n
nr 5,
f) 2 000 000,,00 PLN brrutto (słown
nie: dwa miliony
m
złoty
ych) dla zaddania częściowego
n
nr 6,
g) 3 000 000,0
00 PLN bruttto (słownie
e: trzy milion
ny złotych) dla
d zadaniaa częściowe
ego nr 7,
h) 1 300 000,00 PLN bru
utto (słown ie: jeden milion
m
trzysta
a tysięcy złłotych) dla zadania
cczęścioweg
go nr 8,
i) 2 000 000,,00 PLN brrutto (słown
nie: dwa miliony
m
złoty
ych) dla zaddania częściowego
n
nr 9,
j) 9 000 000,00 PLN brutto (słłownie: dz
ziewięć milionów złottych) dla zadania
cczęścioweg
go nr 10,
k) 5 000 000,00 PLN bru
utto (słown ie: pięć millionów złoty
ych) dla za dania częś
ściowego
n
nr 11,
l) 7 500 000,00 PLN brutto
b
(słow
wnie: siedem
m milionów
w pięćset tyysięcy złoty
ych) dla
zzadania czę
ęściowego nr
n 12,
m) 2 000 000,,00 PLN brrutto (słown
nie: dwa miliony
m
złoty
ych) dla zaddania częściowego
n
nr 13,
n) 3 000 000,00 PLN brrutto (słown
nie: trzy miliony
m
złotych) dla zaddania częś
ściowego
n
nr 14.
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Nazw
wa i adres
Odbiorcy

Op
pis wykona
anych/
wykonywanych dostaw*

Wartość brutto

Termiin
realiza
acji

* Opis dostaw musi
m
zawie
erać inform
macje pozw
walające je
ednoznacznnie stwierd
dzić, że
Wykona
awca spełniia warunki udziału
u
w po
ostępowaniu.
Do niniejszego wykazu
w
dołą
ączam dow
wody potwie
erdzając, że wskazanne i opisan
ne wyżej
dostawyy zostały wyykonane/są
ą wykonywa
ane należyc
cie.

…………
………………
…. , dnia …………..
…
2
2016 r.
(miiejscowość))
…………………
………………
…………
Wyykonawca
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