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Załącznik nr 2a 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 osiemnastu uroczystości organizowanych
na terenie Miasta Białegostoku.

Podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane**
Lp.

Przedmiot zamówienia
(nazwa uroczystości: wskazanie jednej
uroczystości o charakterze miejskim1)

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

1.

Lp.

Przedmiot zamówienia
(nazwa uroczystości:
wskazanie dwóch
uroczystości o charakterze
państwowym2)

Wskazanie udziału
przedstawicieli
Wojska Polskiego
oraz wojskowej
asysty honorowej
zgodnie z
Ceremoniałem
Wojskowym
Tak

Nie

Wskazanie
zakresu
technicznego
zgodnie z pkt
2.1. ppkt 1)
ogłoszenia o
zamówieniu

Podmiot,
na rzecz
którego
usługi
zostały
wykonane*
*

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

2

3.

* 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 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.
** przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane Zamawiający rozumie, instytucję zlecającą
wykonanie przedmiotu zamówienia (uroczystości) związaną z Wykonawcą zawartą umową.

............................................................................................
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 państwowa - wykaz świat państwowych2:
 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
 14 kwietnia – Święto Chrztu Polski
 1 maja – święto państwowe, nieformalnie nazywane Świętem Pracy
 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa
 12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności
 19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

