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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE WYKAZU USŁUG/POSIADANIA WYMAGANEGO DOŚWIADCZENIA  

 

 
I. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja CzysteSerca 

ul. Kossaka 60/9 

85-307 Bydgoszcz 

NIP: 9532581172 

REGON: 340509453 

KRS: 0000314644 

 
II. WYKONAWCA: 
 

………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
 (nazwa i adres Wykonawcy, pieczęć) 
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
1. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz.1579 ze zm.) spełniam(y) warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Obsługa medialna, marketingowa i organizacyjna kampanii informacyjnej 
przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i nastolatków” dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące zamówienia publiczne dot. obsługi medialnej wydarzeń: 

 

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług obsługi medialnej wraz z załączeniem dowodów np. referencji lub oświadczeń. 
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WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG OBSŁUGI MEDIALNEJ I NA ICH PODSTAWIE ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 
(w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

 

L.p. 
Nazwa 

zamówienia 

Wartość 
zamówienia 
(bez VAT) 

Przedmiot zamówienia/ 
zakres zamówienia 

(podać krótki opis zakresu 
zamówienia potwierdzający 

spełnienie postawionego 
warunku) 

Data wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Zamawiający 
(nazwa, adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) początek (data) zakończenie   

1.        

2.        

3.        

4.        

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące zamówienia publiczne dot. organizacji konferencji: 

 

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług organizacji konferencji wraz z załączeniem dowodów np. referencji lub oświadczeń. 

 

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG ORGANIZACJI KONFERENCJI I NA ICH PODSTAWIE ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 
(w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

 

L.p. 
Nazwa 

zamówienia 

Wartość 
zamówienia 
(bez VAT) 

Przedmiot zamówienia/ 
zakres zamówienia 

(podać krótki opis zakresu 
zamówienia potwierdzający 

spełnienie postawionego 
warunku) 

Data wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Zamawiający 
(nazwa, adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) początek (data) zakończenie   

1.        

2.        

3.        

4.        
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OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące zamówienia publiczne dot. wydruków materiałów konferencyjnych: 

 

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług wydruków materiałów konferencyjnych wraz z załączeniem dowodów np. referencji lub oświadczeń. 

 

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG WYDRUKÓW MATERIAŁÓW KONFERNECYJNYCH I NA ICH PODSTAWIE ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 
(w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

 

L.p. 
Nazwa 

zamówienia 

Wartość 
zamówienia 
(bez VAT) 

Przedmiot zamówienia/ 
zakres zamówienia 

(podać krótki opis zakresu 
zamówienia potwierdzający 

spełnienie postawionego 
warunku) 

Data wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Zamawiający 
(nazwa, adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) początek (data) zakończenie   

1.        

2.        

3.        

4.        

 

 

UWAGA: 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone. Zaleca 
się, aby przedkładane dokumenty zawierały co najmniej  
a) wskazanie, że Wykonawca składający wniosek w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy, 
b) wskazanie Zamawiającego, na rzecz którego realizowane było zamówienie, 
c) wskazanie rodzaju zamówienia, 
d) wskazanie wartości zamówienia,  
e) wskazanie daty wykonania zamówienia, 
f) wskazanie miejsca wykonania, 
g) opinia Zamawiającego stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone lub oświadczenie Wykonawcy  

2. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania zamówienia, powoduje nie zaliczenie do doświadczenia Wykonawcy danego zamówienia  
przez Zamawiającego. 

 

 

 

………………....................................................... 
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania  
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oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

 


