DPM-IX.271.1.2020

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
……………………………………………
/miejscowość i data/

…………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
WYKAZ USŁUG WYMAGANYCH
ZGODNIE Z WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSKAZANYM
W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług technicznych podczas rocznicy ocalenia miasta po katastrofie
wykolejenia się pociągu ze śmiercionośnym chlorem w Białymstoku oraz podczas
wielkanocnego poświęcenia pokarmów.

Przedmiot zamówienia
(nazwa uroczystości, opis
czynności objętych
zakresem)

Lp.

1.

Podmiot,
na rzecz którego
usługi zostały
wykonane

Wartość
zamówienia
(wartość min.
4 000,00 zł brutto)

Daty wykonania
(od … do …)
Podać dzień,
miesiąc
i rok

Uroczystość miejska1

Uroczystość religijna2
lub patriotyczno-religijna3
2.

* w załączeniu do wykazu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
wskazanych w wykazie usług - dla potwierdzenia warunku udziału w postepowaniu wskazanego
w ogłoszeniu. Należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

............................................................................................
Wykonawca / Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy

uroczystość miejska1: podniosłe obchody świąt organizowanych w miastach cyklicznie lub
upamiętniające szczególne dni: jubileusze, rocznice (np. Powstanie w Getcie Białostockim,

wyzwolenie Białegostoku), które dotyczą np. odkrycia, śmierci, wybuchu bitwy, wyzwolenia, itp.
mające znaczenie w historii miasta.
uroczystość religijna2: Msza Święta lub Nabożeństwo w obiekcie sakralnym lub poza obiektem
sakralnym (np. droga krzyżowa, msza polowa).
uroczystość patriotyczno-religijna3: podniosłe obchody świąt organizowane z okazji rocznic
historycznych wydarzeń lub innych mających szczególne znaczenie dla państwa, narodu oraz religii.
W uroczystościach mogą brać udział żołnierze w składzie oficjalnej delegacji wojskowej oraz
wojskowej asysty honorowej, mogą być organizowane (w porozumieniu z władzami administracyjnymi
lub samorządowymi, przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych) w obiekcie sakralnym
(np. Msza Święta połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej umieszczonej wewnątrz Świątyni) lub
poza obiektem sakralnym (np. polowa Msza Święta połączona z odsłonięciem pomnika na rynku
miasta). Uroczystość o charakterze patriotyczno-religijnym może składać się z dwóch części,
organizowanych w różnych miejscach (np. część religijna – Msza Święta lub Nabożeństwo w obiekcie
sakralnym, a część patriotyczna – poza obiektem sakralnym).

