OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

na realizację zamówienia pod nazwą:
„Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki
Budżetowej w Płocku w roku 2021”

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina - Miasto Płock
Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku
ul. Norbertańska 2
09-402 Płock
tel. 24 366 05 23
fax. 24 366 05 13

ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –
Jednostki Budżetowej w Płocku
Krzysztof Kelman

PŁOCK – GRUDZIEŃ – 2020
Ogłoszono:
- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
ZAMAWIAJĄCY
Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402
Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn:
„Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki
Budżetowej w Płocku w roku 2021”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
1) część 1 – TOBIASZ MROŻONY
2) część 2 – POZOSTAŁE RYBY
3) część 3 – RYBY ŻYWE
4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć
ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, dwóch lub trzech części.
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia, tj. że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie
polegające na dostawie ryb mrożonych o wartości nie niższej niż 40 000,00 zł brutto
(czterdzieści tysięcy złotych) w ramach jednej umowy (dotyczy tylko części II).
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może w celu wykazania spełnienia w/w warunku
polegać na doświadczeniu innych podmiotów.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto
na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.
2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 4 .
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4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, w przypadku reprezentowania oferenta
przez pełnomocnika. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,
ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 15.12.2020 r. do godz. 8:00
2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,
na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:
„Oferta na dostawę ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021”
Nie otwierać przed dniem 15.12.2020 roku do godz. 08:20
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2020 r. o godz. 08:20.
SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
- najniższa cena
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
2. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie
internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże pisemną informację drogą listowną,
elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy uczestniczyli w
postępowaniu.
3. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem
formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
4. W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania
takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość
wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed
terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) każdego Wykonawcy:
1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
b) Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:
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1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
9. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena
zachodzi w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
10. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów
wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą.
11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego
o którym mowa w pkt 9 i 10 nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.
12. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 8 b, 9 i 10.
13. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka
Budżetowa w Płocku z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator
danych”).
2). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce
Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl,
tel. 603 606 095.
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa ryb
mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w
Płocku w roku 2021 - AT - ZP - 226 | 28 | 2020.
4). Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, które
mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania stanowiącej informację publiczną
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), z zastrzeżeniem art. 5 tejże ustawy, a także, jeśli będzie to
konieczne, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych,
upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom,
którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego
poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.
5). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia w jego wyniku umowy, przez czas
trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi u Administratora
danych przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego
zamówień publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych
wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy
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zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od
dnia wygaśnięcia umowy.
6). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7). Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora danych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8). Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
9). Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału przez Panią/Pana
w postępowaniu.
DANE DO KONTAKTU
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Radomir Lewandowski – Dział Hodowlany, tel. 24/366-05-22, fax: 24/366-05-13
w zakresie procedury udzielenia zamówienia:
Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608
Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
Płock, dnia 07.12.2020 r.
ZATWIERDZIŁ :
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –
Jednostki Budżetowej w Płocku
Krzysztof Kelman
______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*
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Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021”
„Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 Euro
Płocku w roku 2021”
Gmina - Miasto Płock
Zamawiający
Miejski Ogród Zoologiczny
Jednostka Budżetowa w Płocku
ul. Norbertańska 2
09-402 Płock
Wykonawca

Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

część 1 – TOBIASZ MROŻONY
COb - Cena oferowana brutto w zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy)

…………………………………………………
(cyfrowo)

część 2 – POZOSTAŁE RYBY
COb - Cena oferowana brutto w zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy)

…………………………………………………
(cyfrowo)

część 3 – RYBY ŻYWE
COb - Cena oferowana brutto w zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy)

Uprawnieni przedstawiciele
Wykonawcy
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(cyfrowo)

1. ..................................................................
2. .................................................................
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1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3.
2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że podatek VAT został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści świadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).

5. Termin związania z ofertą: 30 dni
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ...............................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................
d) ...............................................................................................................................
e) ...............................................................................................................................
7.Oferta zawiera …...... stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........ do nr …............
data: …...............................
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021”
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................
Adres Wykonawcy …....................................................................................................................
Numer tel./fax
LP.

…....................................................................................................................

PRODUKT

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość netto

Cena jedn.
brutto

Wartość brutto

CZĘŚĆ I: TOBIASZ MROŻONY
1.

Tobiasz mrożony (kg)

182,00

RAZEM CZĘŚĆ I:
CZĘŚĆ II: POZOSTAŁE RYBY
1.

Dorsz mrożony (cały)
(kg)

40

2.

Kalmary mrożone (kg)

110

3.

Karp (szt.)

200

4.

Makrela mrożona (kg)

12

5.

Omułki (450g - szt)

52

6.

Ryby słodkowodne (kg)

3221

7.

Śledzie (kg)

7580

8.

Śledzie duże (kg)

50

9.

Stynka mrożona (kg)

357

10.

Szprot mrożony (kg)

829

RAZEM CZĘŚĆ II:
CZĘŚĆ III: RYBY ŻYWE
1.

Pstrąg żywy (kg)
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RAZEM CZĘŚĆ III:
PODSUMOWANIE:

Razem cena oferowana brutto w zł …………….................................…………………………
(powinna zostać przeniesiona do Załącznika Nr 1)
słownie:……………………………………………………………….…………………..............
data: ..................................
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021”
1. Zamówienie pn.: Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
- Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021 obejmuje dostawę:
LP.

PRODUKT

ILOŚĆ

CZĘŚĆ I: TOBIASZ MROŻONY
1.

Tobiasz mrożony (kg) - mrożony luzem, określona wielkość: do ok. 10 cm,
bez dodatków, wymagana informacja o dacie zamrożenia

182

CZĘŚĆ II: POZOSTAŁE RYBY
1.

Dorsz mrożony (kg) - cały z głową, mrożony luzem

40

2.

Kalmary mrożone (kg)

110

3.

Karp (szt.) - ok. 2 kg – 1 sztuka

200

4.

Makrela mrożona (kg) - mrożona luzem (nie w tafli)

12

5.

Omułki (w składzie tylko omułki i woda stanowiąca glazurę) (szt.) –
mrożone, 1 sztuka = opakowanie 450 g.

52

6.

Ryby słodkowodne (kg) - mrożone luzem worek-7 kg - płocie, długość 1520 cm, wymagana informacja o dacie zamrożenia

3221

7.

Śledzie (kg) - luzem mrożone po 20 kg "S"-rozmiar (15-20 cm - pojedyncza
sztuka), wymagana informacja o dacie zamrożenia, bez dodatków

7580

8.

Śledzie duże (kg) - 250 mm - wielkość sztuki śledzia, mrożone luzem po 20
kg, wymagana informacja o dacie zamrożenia, bez dodatków

50

9.

Stynka mrożona (kg) - mrożona luzem, wielkość max. 10 cm, bez
dodatków, wymagana informacja o dacie zamrożenia

357

10.

Szprot mrożony (kg) - mrożony luzem, wielkość max. 10 cm, bez
dodatków, wymagana informacja o dacie zamrożenia

829

CZĘŚĆ III: RYBY ŻYWE
1.

Pstrąg żywy (kg) - długość sztuki - 25-30 cm.

120

2. Termin realizacji zamówienia:
- do dnia 31.12.2021 r.
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- Maksymalny termin dostawy - 72 godziny od daty zgłoszenia.
- Wykonawca dostarcza towar do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki
Budżetowej w Płocku, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt.
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Załącznik Nr 4

WYKAZ DOSTAW
Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021”
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................
Adres Wykonawcy …....................................................................................................................
Numer tel./fax

…....................................................................................................................

Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, 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 zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Lp.
Przedmiot
Wartość
Termin realizacji
Nazwa Podmiotu
zamówienia
zamówienia
(dzień/miesiąc/rok)
(zamawiającego)
(zakres,
(brutto)
szczegółowy opis)*

Do wykazu dostaw Wykonawca załącza dowody potwierdzające, czy zostały one wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie,
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa wyżej.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert

Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

data:.........................................
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