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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykaz dostaw  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
WYKONAWCY(ów) 

   
   
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, wdro żenie, dostosowanie do 
potrzeb Zamawiaj ącego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi  
wsparcia technicznego Systemu informatycznego Łódzk iej Karty 
Bibliotecznej", oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku 
określonego w pkt. 5.1.3.1 SIWZ wykazuję (wykazujemy) następujące dostawy:  

Lp.  

Nazwa, 
rodzaj i zakres (dostaw) 

wykonanych samodzielnie lub 
przez podmiot udost ępniaj ący 

zdolno ść techniczn ą lub 
zawodow ą  

Warto ść zamówienia 
brutto w PLN 

(zgodnie z pkt. 5.1.3.1 
SIWZ) 

Okres 
wykonania  
dostaw–  

do (d,m,r) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

dostawy zostały 
wykonane 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w post ępowaniu opisanym w pkt. 5.1.3.1. lit. a) 

1 

 
dostawa zintegrowanego systemu 

bibliotecznego wraz z migracją 
baz danych, udzieleniem licencji, 

instalacją, hostingiem, 
wdrożeniem  

i serwisowaniem 
………………… 

(wskazać nazwę systemu) 

 
w bibliotekach publicznych 

…………………. 
(wskazać rodzaj i adres biblioteki) 

Wartość wykonanego 
zamówienia 

……………… 
(wskazać wartość nie 

mniejsza niż 250 000,00 PLN 
brutto) 

 
ww. wartość nie może 
uwzględniać dostaw 

sprzętu 
komputerowego  

i biurowego oraz innego 
sprzętu niezwiązanego 

bezpośrednio z 
systemem 

bibliotecznym 

 

 

LUB 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w post ępowaniu opisanym w pkt. 5.1.3.1. lit. b)  
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dostawa zintegrowanego systemu 
bibliotecznego wraz  

z migracją baz danych, 
udzieleniem licencji, instalacją, 

wdrożeniem  
i serwisowaniem 
………………… 

(wskazać nazwę systemu) 
 

w bibliotekach publicznych 
…………………. 

(wskazać rodzaj i adres biblioteki) 

Wartość wykonanego 
zamówienia 

……………… 
(wskazać wartość nie 

mniejsza niż 250 000,00 PLN 
brutto) 

 
ww. wartość nie może 
uwzględniać dostaw 

sprzętu 
komputerowego  

i biurowego oraz innego 
sprzętu niezwiązanego 

bezpośrednio z 
systemem 

bibliotecznym 

 

 

ORAZ ORAZ 

dostawa polegająca na dostawie 
usługi hostingu 

 

LUB  
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w post ępowaniu opisanym w pkt. 5.1.3.1. lit. c) 

 

dostawa zintegrowanego systemu 
bibliotecznego wraz z migracją 

baz danych, udzieleniem licencji, 
instalacją, hostingiem, 

wdrożeniem  
i serwisowaniem 
………………… 

(wskazać nazwę systemu) 

 
w bibliotekach publicznych 

…………………. 
(wskazać rodzaj i adres biblioteki) 

Wartość wykonanego 
zamówienia 

 
……………… 

(wskazać wartość nie 
mniejsza niż 250 000,00 PLN 

brutto) 
 

ww. wartość nie może 
uwzględniać dostaw 

sprzętu 
komputerowego  

i biurowego oraz innego 
sprzętu niezwiązanego 

bezpośrednio z 
systemem 

bibliotecznym 

 

 

 ORAZ ORAZ 

 
dostawa polegająca na dostawie 

usługi hostingu 
 

 

Tabelę rozszerzy ć w zależności od potrzeb 
Oświadczam/y* że: 
poz. ...wykazu stanowi zdolno ść techniczn ą lub zawodow ą Wykonawcy składaj ącego ofert ę, 
poz. ………. wykazu jest zdolno ścią techniczn ą lub zawodow ą oddan ą do dyspozycji przez 
inny/inne* podmiot/y*. 

* Niepotrzebne skre ślić  

 

Uwaga  
Zamawiaj ący zastrzega weryfikacj ę potwierdzenia nale żytego wykonania prac bezpo średnio 
u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

 


