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Nazwa i adres wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie:  
 
............................................................................................................................................................................... 
w zależności od podmiotu podać NIP / PESEL, KRS / CEiDG 

NIP   PESEL   

KRS   CEiDG   

telefon   e-mail   
 
reprezentowany przez: ………………....................................................................................……………… 

     imię, nazwisko, stanowisko (podstawa do reprezentacji) 
 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 
ul. Kilińskiego 45 
90-257 Łódź 
 

WYKAZ DOSTAW 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 

pn.: „Innowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”, 
znak: 1/2020/TJ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej przestawiam wykaz dostaw cyfrowych konsolet fonicznych 
do obiektów o charakterze widowiskowym, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 
wraz z załączeniem dowodów określających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
(nazwa dostawy) 

Wartość 
brutto 

dostawy 

Okres 
realizacji 

od dnia …                  
do dnia….. 

Nazwa i adres 
podmiotu, na rzecz 

którego dostawa 
została wykonana 

Nazwa podmiotu, który 
wykonał dostawę 

(wykonawca lub podmiot 
udostępniający swoje 

zasoby na podst. art. 22a 
pzp) 

      

      

Uwaga: 
Wykaz winien zawierać co najmniej dwie dostawy cyfrowych konsolet fonicznych do obiektów o charakterze 
widowiskowym, np. do teatrów, oper, sal koncertowych, filharmonii czy sal kinowych, każda o wartości nie niższej, 
niż 200 000,00 zł  brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane należycie. 
Należy również podać informację czy wykazane dostawy  wykonał sam wykonawca czy podmiot, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nie można sumować dostaw o mniejszej wartości, aby uzyskać wymaganą powyżej wartość. 

 , dnia   r.    
miejscowość podpis  
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