Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa zamówienia: Organizacja warsztatów komputerowych dla użytkowników rezultatów Projektu „Zintegrowany system
usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) oraz konferencji podsumowującej realizację Projektu ZSUN I.
Znak zamówienia: BDG.WZP.311.22.2018.7.MW

ZAŁĄCZNIK nr 5
do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
(WZÓR)
PO ZMIANIE W DNIU 06.11.2018 R.
Wykonawca
(pełna nazwa albo imię i nazwisko)
siedziba/miejsce zamieszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Dotyczy:

zamówienia pn. Organizacja warsztatów komputerowych dla użytkowników
rezultatów Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) oraz
konferencji podsumowującej realizację Projektu ZSUN I.
znak zamówienia: (BDG.WZP.311.22.2018.7.MW)

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH
Część I przedmiotu zamówienia
Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis/streszczenie
Nazwa zamówienia: …………………………………………………..
Opis zamówienia:

Nazwa zamówienia oraz
krótki opis przedmiotu
zamówienia

1.

w ramach zamówienia realizowano usługę organizacyjnotechniczną

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono salę szkoleniową

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono sprzęt komputerowy

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono catering

□ Tak*

□ Nie*

Liczba uczestników (jednocześnie)
Data wykonania usługi

…….. osób

(należy podać datę rozpoczęcia i
zakończenia wskazanej usługi)

od …..…/…..…./…............... do …..…/…..…./…...............

Odbiorca (podmiot, który zleca

…………….………………………….…………………………

wykonanie usługi)

Dokument potwierdzający
należyte wykonanie wyżej
wymienionej usługi

(dzień/miesiąc/rok)

(nazwa i adres)

Nr strony oferty – …………………..……………………….
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa zamówienia: Organizacja warsztatów komputerowych dla użytkowników rezultatów Projektu „Zintegrowany system
usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) oraz konferencji podsumowującej realizację Projektu ZSUN I.
Znak zamówienia: BDG.WZP.311.22.2018.7.MW
Nazwa zamówienia: …………………………………………………..
Opis wydarzenia:
Nazwa zamówienia oraz
krótki opis przedmiotu
zamówienia

2.

w ramach zamówienia realizowano usługę organizacyjnotechniczną

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono salę

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono sprzęt komputerowy

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono catering

□ Tak*

□ Nie*

Liczba uczestników
Data wykonania usługi

…….. osób

(należy podać datę rozpoczęcia i
zakończenia wskazanej usługi)

od …..…/…..…./…............... do …..…/…..…./…...............

Odbiorca (podmiot, który zleca

…………….………………………….…………………………

wykonanie usługi)

Dokument potwierdzający
należyte wykonanie wyżej
wymienionej usługi

(dzień/miesiąc/rok)

(nazwa i adres)

Nr strony oferty – …………………..……………………….

….

3.

Część II przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia

Lp.

Opis/streszczenie
Nazwa zamówienia: …………………………………………………..
Opis zamówienia:

Nazwa zamówienia oraz
krótki opis przedmiotu
zamówienia

w ramach zamówienia realizowano usługę organizacyjnotechniczną

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono salę

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono catering

□ Tak*

□ Nie*

Liczba uczestników (jednocześnie)

1.
Data wykonania usługi

…….. osób

(należy podać datę rozpoczęcia i
zakończenia wskazanej usługi)

od …..…/…..…./…............... do …..…/…..…./…...............

Odbiorca (podmiot, który zleca

…………….………………………….…………………………

wykonanie usługi)

Dokument potwierdzający
należyte wykonanie wyżej
wymienionej usługi

(dzień/miesiąc/rok)

(nazwa i adres)

Nr strony oferty – …………………..……………………….
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Znak zamówienia: BDG.WZP.311.22.2018.7.MW
Nazwa zamówienia: …………………………………………………..
Opis wydarzenia:
Nazwa zamówienia oraz
krótki opis przedmiotu
zamówienia

w ramach zamówienia realizowano usługę organizacyjnotechniczną

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono salę

□ Tak*

□ Nie*

w ramach zamówienia zapewniono catering

□ Tak*

□ Nie*

Liczba uczestników (jednocześnie)

2.
Data wykonania usługi
(należy podać datę rozpoczęcia i
zakończenia wskazanej usługi)

od …..…/…..…./…............... do …..…/…..…./…...............

Odbiorca (podmiot, który zleca

…………….………………………….…………………………

wykonanie usługi)

Dokument potwierdzający
należyte wykonanie wyżej
wymienionej usługi

3.

…….. osób

(dzień/miesiąc/rok)

(nazwa i adres)

Nr strony oferty – …………………..……………………….

….

UWAGA
- do wykazu należy załączyć dowody dotyczące wskazanych usług, określające czy usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane bądź
oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów (jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać
przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia),
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
- w przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument,
wystawiony po zakończeniu realizacji usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością
wykonania usługi, o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji dotyczących
niezakończonych usług.

..............................., dn. .......................

.............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątka)
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