Oznaczenie sprawy: 44/17/PI

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania
4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach
projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania
przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW/USŁUG
zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku,
o którym mowa III.1.3) w pkt 1.1 Ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonana dostawa/usługa

Lp.
Opis prac B+R
poprzedzających
produkcję
innowacyjnego
pojazdu/układu
napędowego /
opracowanie
oprogramowania
umożliwiającego jazdę
autonomiczną
(warunek zawarty w
pkt. 1.1.1.-1.1.4 sekcji
III.1.3. Ogłoszenia)

1.

…………..………………………………………………………...

Przedmiot dostawy

……………………………………………………………………………

Liczba
pojazdów/układów
napędowych/
oprogramowania

……………………………………………………………………………..

Wartość dostawy
(brutto)
Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji dostawy)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie dostawy)

…………………………………… zł,
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
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Wykonana dostawa/usługa

Lp.
Informacja co do
świadectwa
homologacji lub
dokumentu
równoważnego typu
pojazdu WE
(oznaczenie/numer,
krótki opis) – jeśli
dotyczy
Opis prac B+R
poprzedzających
produkcję
innowacyjnego
pojazdu/układu
napędowego /
opracowanie
oprogramowania
umożliwiającego jazdę
autonomiczną
(warunek zawarty w
pkt. 1.1.1.-1.1.4 sekcji
III.1.3. Ogłoszenia)

…………..………………………………………………………...

Przedmiot dostawy

2.
Liczba pojazdów/
układów napędowych/
oprogramowania
Wartość dostawy
(brutto)
Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji dostawy)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie dostawy)

3.

Opis projektu B+R
(warunek zawarty w
pkt. 1.1.5 sekcji
III.1.3. Ogłoszenia)
Informacja co do
świadectwa
homologacji lub
dokumentu

…………..………………………………………………………...

…………………………………… zł,
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………..………………………………………………………...
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Wykonana dostawa/usługa

Lp.
równoważnego typu
pojazdu WE
(oznaczenie/numer,
krótki opis) – jeśli
dotyczyPrzedmiot
projektu (opis
umożliwiający
weryfikację spełnienia
warunku)
Wartość projektu
(brutto)
Okres realizacji
projektu (data
końcowa oznacza
zrealizowanie
dostaw/świadczenie
usług)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie
dostawy/usługi)

…………………………………… zł,
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy/usługi wymienione w powyższym wykazie były wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawydostaw/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko

