Zał. nr 5 a) do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy
składane na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu w zakresie
posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej,
o której mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
w postępowaniu
na
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w
zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w
ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Postępowanie ADM.270-2/2022
Działając w imieniu i na rzecz (Nazwa Wykonawcy, siedziba, NIP):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
oświadczam, iż:
1. spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w pkt. 8.4 a) SWZ. Na
potwierdzenie powyższych okoliczności przedkładam wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w
pkt. 9.11.b) SWZ:

Lp.

Zamawiający / Odbiorca
(pełna nazwa i adres)

Wartość zamówienia
netto
[PLN]

Przedmiot
zamówienia

Okres realizacji
zamówienia
od [miesiąc – rok]
do [miesiąc – rok]

1
2
3
Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie powyższych zamówień.
2. spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w pkt. 8.4 c) SWZ. Na
potwierdzenie powyższych okoliczności przedkładam wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w
pkt. 9.11.b) SWZ:

1

Lp.

Zamawiający / Odbiorca
(pełna nazwa i adres)

Wartość zamówienia
netto
[PLN]

Przedmiot
zamówienia

Okres realizacji
zamówienia
od [miesiąc – rok]
do [miesiąc – rok]

1
2
3
Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie powyższych zamówień.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wówczas w powyższym wykazie zobowiązany jest podać jedynie te zamówienia w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy.

_________ dnia __ __ 2022 roku
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