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Zaù¹cznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

Skùadaj¹c ofertê w postêpowaniu o udzielenie zamówienia na 

do sklepu internetowego (katalog produktów 

dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach 

zagranicznych�, wspóùfinansowanego w ramach Regionalnego Prog

Dolno�l¹skiego 2014 � 2020, 

ja ni¿ej podpisany .................................................................................................... 

reprezentuj¹c wykonawcê......................................................

przedkùadam poni¿szy wykaz usùug wykonanych w okresie ostatnich 

ofert:�(�) Warunkiem udziaùu w postêpowaniu jest udokumentowanie posiadania wiedzy i

tworzenia wizualizacji mebli. Zamawiaj¹cy uzna za speùniony warunek wiedzy i

Wykonawca wyka¿e, i¿ w okresie ostatnich 3 la

dziaùalno�ci jest krótszy 

jedn¹ usùugê w zakresie opracowania wizualizacji mebli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

/miejscowo�ã, data/ 
 

 

 

Lp. Nazwa i adres
usùugodawcy

1. 
 

 

2. 
 

 

 

 

Projekt wspóùfinansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 � 2020

Zapytania ofertowego 2/02/2018/1.4. 

 

WYKAZ US£UG 

aniu o udzielenie zamówienia na zakup usùugi opracowania wizualizacji produktów 

internetowego (katalog produktów � biblioteka) � 50 szt., w ramach projektu 

dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach 

wspóùfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

ja ni¿ej podpisany ....................................................................................................  

reprezentuj¹c wykonawcê...............................................................................  

przedkùadam poni¿szy wykaz usùug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upùywem terminu skùadania 

�(�) Warunkiem udziaùu w postêpowaniu jest udokumentowanie posiadania wiedzy i

tworzenia wizualizacji mebli. Zamawiaj¹cy uzna za speùniony warunek wiedzy i do�wiadczenia w

Wykonawca wyka¿e, i¿ w okresie ostatnich 3 lat przed upùywem terminu skùadania ofert, a je¿eli okres prowadzenia 

dziaùalno�ci jest krótszy � w tym okresie wykonaù co najmniej:  

jedn¹ usùugê w zakresie opracowania wizualizacji mebli.� 

   

  

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

 /podpis Oferenta/

Nazwa i adres 
usùugodawcy 

Opis usùug 

(przedmiot) 

Okres 
realizacji 

od....do..... 

Dokumenty 
dowody

potwierdzaj¹ce
nale¿yte

wykonanie
 

 
  

 

  

 

Projekt wspóùfinansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  

2020 

cowania wizualizacji produktów 

w ramach projektu �Otwarcie nowego kanaùu 

dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach 

ramu Operacyjnego Województwa 

lat przed upùywem terminu skùadania 

�(�) Warunkiem udziaùu w postêpowaniu jest udokumentowanie posiadania wiedzy i do�wiadczenia w zakresie 

do�wiadczenia w przypadku gdy 

t przed upùywem terminu skùadania ofert, a je¿eli okres prowadzenia 

tym okresie wykonaù co najmniej:   

 

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

/podpis Oferenta/ 

Dokumenty � 
dowody 

potwierdzaj¹ce 
nale¿yte 

wykonanie 
 


