
 
 
  

 
 

 
Załącznik nr  6 do Zapytania ofertowego 

 
 
„Opracowanie projektów międzynarodowych stoisk wystawienniczych  na lata 2021-2023 na 
międzynarodowych wystawach targowych w ramach projektu Power up Your Business in 
Małopolska 3” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020” 
 

 
Nazwa/Firma Wykonawcy.............................................................................................................  

Adres .................................................................................................................................. 
 

 
Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie należytego wykonania, 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, 3 usług, o wartości minimum 2 000,00 zł brutto każda, z których każda 
musiała obejmować przygotowanie projektu stoiska o minimalnej wielkości  20 m kw. w czasie wydarzeń 
o charakterze międzynarodowym. 

W przypadku oferty składanej wspólnie warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden 
z wykonawców składających ofertę wspólną. 

W przypadku, gdy kwoty wykazanych przez Wykonawcę usług wyrażone będą w walucie innej niż PLN 
Zamawiający, w celu oceny spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia do wykonania zamówienia dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut obcych na 
PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
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Wykonawca, który polega na zdolnościach/ zasobach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy złożyć wraz z ofertą. Treść 
zobowiązania podmiotu trzeciego powinna wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia 
Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu - wskazywać podmiot 
udostępniający (np. adres, pełną nazwę), zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie 
dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. Podpis 
pod zobowiązaniem ma złożyć osoba umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu. 
Składając takie oświadczenie należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku na Wykonawcę i podmiot 
udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy zostają nałożone dodatkowe obowiązki, 
które to Zamawiający będzie wymagał w niniejszym postępowaniu i trakcie realizacji umowy. 

 
 
 …………  ……….……………………………………………………………….......... 
               Data             Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 


