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                                                                                                          Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia  

 

   Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: 

Przewóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2016 i 

2017. 

   Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną w dniu 17 listopada br. zmianą   

treści warunku w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 2 ust.2.2. SIWZ  

na: 

 

„Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie – minimum 1 zamówienie polegające na prowadzeniu cyklicznych, codziennych 

przewozów osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat”  

 

działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zmienia wzór załącznika nr VI SIWZ 

na następujący: 

 

ZAŁĄCZNIK  NR VI   

dla przetargu 

nieograniczonego  

zadanie „Przewóz  osób 

niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2016 i 2017” 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ PRZEZ WYKONAWCĘ 

przetarg nieograniczony na „Przewóz osób niepełnosprawnych do 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2016 i 2017" 

 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................. 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................ 

 

mailto:tsusmiechdziecka@poczta.fm


 

Nazwa zamówienia (zakres 

zamówienia) 

 

 

Nazwa zamawiającego 

Termin umowny 

rozpoczęcia 

zakończenia 

1  2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

 

Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 

określonego w Części II pkt 2 ust. 2.2  Instrukcji, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych  wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- minimum 1 zamówienie 

polegające na prowadzeniu cyklicznych, codziennych przewozów osób niepełnosprawnych przez 

okres co najmniej dwóch lat. 

Terminy należy podać w formacie: dzień-miesiąc-rok.W przypadku polegania na zasobach 

innego podmiotu należy załączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu zgodnie z cz. IV pkt 

9.2.4. Instrukcji dla Wykonawców. 

 

.......................... dn. __.__.2015r.   

 ...................................................... 

    (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
 

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka 

Prezes Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 

 

 

 



                                                                                                           


