Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
OR.2600.177.2021.KK
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, 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 lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca

z przyczyn niezależnych od niego nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku

świadczeń

powtarzających

się

lub

ciągłych

nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy

(pełna nazwa/firma i adres/ pieczęć Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

„Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach
projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – z podziałem na 11 części".
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00.
Podmiot na rzecz którego usługi
zostały zrealizowane

Nazwa i rodzaj
Data i miejsce
zrealizowanych usług
wykonania usług
(opis i zakres zawierający
co najmniej dane
niezbędne do
potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu)

Wartość brutto
zrealizowanych
usług

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie.
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UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia
do oferty w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu
trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną za zgodność
z oryginałem przed podmiot udostępniający zasoby.

Wykonawca/Upełnomocnieni
przedstawiciele Wykonawcy:

(miejscowość,
data)

(imię i nazwisko)

(podpis, pieczęć)
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