Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykaz doświadczenia Wykonawcy uzyskanego w ostatnich 24 miesiącach przed terminem
składania ofert:
Lp.

Jednostka obsługująca, na rzecz której świadczone były
usługi, o których mowa w rozdziale 4, ust. 2 ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne

Okres świadczonych usług
w miesiącach

1
2
3

2. Wykaz doświadczenia Wykonawcy, uzyskanego w ostatnich 24 miesiącach przed terminem
składania ofert:
Lp.
1

1

Adresat usługi

Doświadczenie
opracowanie lub współopracowanie na rzecz
jednostki samorządu terytorialnego lub jej
jednostki organizacyjnej ………………………
umów z obszaru IT, w oparciu o które udzielono
zamówienia w trybie Ustawy pzp z obszaru IT1

Za umowy z obszaru IT Zamawiający dla potrzeb potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert uzna tylko takie
umowy, które zostały zawarte w celu pozyskania:
•
subskrypcji/ licencji/ praw autorskich do oprogramowania lub systemów informatycznych lub
•
wdrożenia lub utrzymania oprogramowania lub systemów informatycznych lub
•
sprzętu komputerowego lub urządzeń wielofunkcyjnych lub drukujących lub
•
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych lub drukujących lub
•
infrastruktury sieciowej i/lub urządzeń sieciowych i/lub sieci wewnętrznych lub zewnętrznych lub
•
usług informatycznych w trybie SaaS lub w trybie IaaS lub
•
usług migracji oprogramowania lub systemów informatycznych lub
•
usług drukowania lub
•
usług asysty technicznej lub
•
kontraktów serwisowych lub
•
wdrożenia i/lub wsparcia procesów informatycznych lub
•
wdrożenia i/lub wsparcia procesów bezpieczeństwa oprogramowania, systemów i infrastruktury w tym urządzeń i sieci wewnętrznych lub
zewnętrznych.

Uwaga! Aby dane doświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i kryteriów oceny ofert mogło zostać uznane przez Zamawiającego i podlegało ocenie, wykonawca, na
żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest załączyć w określonym przez Zamawiającego terminie
dowód wykonania usługi i/lub czynności, z którego wynikać będzie ich zakres, wartość, podmiot, dla
którego usługa/ czynność była wykonywana oraz okres w jakim usługa/ czynność była wykonywana (np.
referencje, podpisane umowy, protokoły odbioru i inne dokumenty, które będą potwierdzały spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub będą mogły zostać poddane ocenie w kryteriach oceny ofert).
Zamawiający może odstąpić od żądania złożenia powyższych dokumentów i ograniczyć się do oceny
oświadczeń wykonawców zawartych w Załączniku nr 1 – Formularzu oferty oraz w Załączniku nr 2 –
Wykazie doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów
wykonania usługi i czynności, gdy usługi i/lub czynności zostały wykonane przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
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(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)
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