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............................................

    (pieczątka Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Przystępując  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  „Wymiana taboru –
zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów”.

Niniejszym  oświadczam/y,  że  wykonałem/wykonaliśmy  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem terminu
składania ofert następujące dostawy,  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli  Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie,
należycie dostarczył na terenie Polski jednorazowo co najmniej 1 sztukę fabrycznie nowego autobusu nisko
wejściowego z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO 6 zintegrowanym z manualną
skrzynią biegów, o pojemności pasażerskiej minimum 81 miejsc + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie
mniej niż 30 + kierowca i co najmniej 1 miejscu na wózek inwalidzki.

Lp.

Zamawiający
Podmiot, na rzecz

którego dostawy były
wykonywane
 (nazwa, adres,

nr telefonu)

Przedmiot dostawy 
charakterystyka

wykonanego
zamówienia 

(należy określić informacje
istotne dla spełnienia
warunku udziału w

postępowaniu)

Czy autobusy
stanowiące

przedmiot dostawy
posiadały silniki

spełniającymi normę
emisji spalin co

najmniej EURO 6? 

Wpisać TAK/ NIE

Całkowita wartość
brutto w PLN

Data wykonania

(od … do …)

należy podać dzień,
miesiąc i rok

1

(...)

Uwaga:  

1.  Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane
należycie. 

2.  W  przypadku  polegania  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów  należy  dołączyć  pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te
podmioty zobowiązują się wykonać.

……………………….…………………….                                …..............................................................
                              (data)                                                                  (pieczęć i podpisy osób upoważnionych 
                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym)


