
 

Załącznik nr 7 do SIWZ - „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zaplecza 

dydaktycznego placówek oświatowych w Gminie Żyrzyn” 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

WYKAZ DOSTAW 
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój zaplecza dydaktycznego placówek 

oświatowych w Gminie Żyrzyn” 
 

 

Dla części nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego 

 
Wykaz dostaw polegających na wykonania co najmniej dwóch zadań polegających na 

dostawie (odrębne umowy) komputerów i sprzętu multimedialnego na kwotę min. 250 000 zł, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy 

- w tym okresie.  

 
 

Dla części nr 2 – dostawa pomocy dydaktycznych 

 
Wykaz dostaw polegających na wykonania co najmniej dwóch zadań polegających na 

dostawie (odrębne umowy) pomocy dydaktycznych na kwotę min. 300 000 zł, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.  
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Dla części nr 3 – dostawa mebli wraz z montażem 

 
Wykaz dostaw polegających na wykonania co najmniej dwóch zadań polegających na 

dostawie (odrębne umowy) mebli na kwotę min. 30 000 zł, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………  ……………………      ………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy)    (miejscowość, data)   ( podpis osoby uprawnionej 
 
Należy załączyć dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane są należycie, przy czym dowodami są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane. 
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