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Wykonawca:  
…………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………..………………… 
(pełna nazwa  i adres podmiotu) 

 
…………………………………………………………….……........ 
Numer NIP lub PESEL (w przypadku osób fizycznych) 

 

……………………………………………………………………..……….. 
(Imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawów komputerów 

stacjonarnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego” nr 

sprawy: Nr sprawy: DP-271-10/2021 

  

 

WYKAZ DOSTAW 

Przedkładamy wykaz dostaw w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu,  dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej  i których opis sposobu oceny spełniania został 
zamieszczony w rozdziale IX ust. 2 SWZ  
 
 
Część 1: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych wraz z dyskami: 
 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia   

 

Zamówienie dotyczyło: 

(komputerów stacjonarnych lub/i komputerów 

przenośnych lub/i podzespołów do tych 

komputerów 

 

 

……………………………………………………………………….. 
(wskazać rodzaj dostarczanego sprzętu)  

Wartość netto zamówienia (zł)  

Data rozpoczęcia realizacji Umowy (dd-mm-rr)  

Data zakończenia realizacji umowy (dd-mm-rr)  

Zamawiający (nazwa i adres)   

Wykonawca (nazwa i adres)  

 

2 Nazwa Zamówienia   
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Zamówienie dotyczyło: 

(komputerów stacjonarnych lub/i komputerów 

przenośnych lub/i podzespołów do tych 

komputerów 

 

 

……………………………………………………………………….. 
(wskazać rodzaj dostarczanego sprzętu)  

Wartość netto zamówienia (zł)  

Data rozpoczęcia realizacji Umowy (dd-mm-rr)  

Data zakończenia realizacji umowy (dd-mm-rr)  

Zamawiający (nazwa i adres)   

Wykonawca (nazwa i adres)  

 

Część 2 Dostawa (odnowienie) licencji Microsoft 365 oraz licencji Windows Remote Desktop Services CAL 2019 

1 Nazwa Zamówienia   

 

Zamówienie dotyczyło: 

(Microsoft 365 lub/i Windows Remote Desktop 

Services CAL 2019 

 

 

……………………………………………………………………….. 
(wskazać rodzaj dostarczanego sprzętu)  

Wartość netto zamówienia (zł)  

Data rozpoczęcia realizacji Umowy (dd-mm-rr)  

Data zakończenia realizacji umowy (dd-mm-rr)  

Zamawiający (nazwa i adres)   

Wykonawca (nazwa i adres)  

 

2 Nazwa Zamówienia   

 

Zamówienie dotyczyło: 

(Microsoft 365 lub/i Windows Remote Desktop 

Services CAL 2019 

 

 

……………………………………………………………………….. 
(wskazać rodzaj dostarczanego sprzętu)  

Wartość netto zamówienia (zł)  

Data rozpoczęcia realizacji Umowy (dd-mm-rr)  

Data zakończenia realizacji umowy (dd-mm-rr)  

Zamawiający (nazwa i adres)   

Wykonawca (nazwa i adres)  



 

Załącznik Nr 6 do SWZ 
Nr sprawy: DP-271-10/2021 

 

Strona 3 z 4 
Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 

 

Część 3: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 

1 Nazwa Zamówienia   

 

Zamówienie dotyczyło: 

(urządzeń wielofunkcyjnych) 

 

 

……………………………………………………………………….. 
(wskazać rodzaj dostarczanego sprzętu)  

Wartość netto zamówienia (zł)  

Data rozpoczęcia realizacji Umowy (dd-mm-rr)  

Data zakończenia realizacji umowy (dd-mm-rr)  

Zamawiający (nazwa i adres)   

Wykonawca (nazwa i adres)  

 

2 Nazwa Zamówienia   

 

Zamówienie dotyczyło: 

(urządzeń wielofunkcyjnych) 

 

 

……………………………………………………………………….. 
(wskazać rodzaj dostarczanego sprzętu)  

Wartość netto zamówienia (zł)  

Data rozpoczęcia realizacji Umowy (dd-mm-rr)  

Data zakończenia realizacji umowy (dd-mm-rr)  

Zamawiający (nazwa i adres)   

Wykonawca (nazwa i adres)  

 
UWAGA: Do niniejszego wykazu dostaw składanego na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 Pzp należy 

dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane/lub są nadal wykonywane, 
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
odpowiednie dokumenty. 
 
Powyższy wykaz w poz.  ……….. obejmuje usługi zrealizowane przez ……………………………..…………………… (wypełnić wyłącznie, 
gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby). 
 
……………….......……………………………… 

(miejscowość, data) 
            
       ………………………………………………………..…………….…………… 

(podpis osoby upoważnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Zgodnie z art. 297 § 1 k.k kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną 
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z 
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 


