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Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                                   
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 
 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na  
 

Usługę wsparcia informatycznego dla systemów serwerowych i systemów poczty elektronicznej na 12 miesięcy dla Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych 

 
PRZEDKŁADAMY: 

 
Wykaz należycie wykonanych usług (co najmniej 2) odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 2 usługi polegające na 

jednoczesnym (w ramach jednego zamówienia) świadczeniu wsparcia dla systemów Microsoft Active Directory w wersji minimum 2012 lub równoważnym i MS Exchange w wersji minimum 2016 
lub równoważnym w środowisku minimum 300 użytkowników o wartość nie niższej niż 40.000,00 zł brutto każda z usług/projektów oraz co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu wsparcia 

dla systemu Microsoft SharePoint w wersji minimum 2016 lub równoważnym w środowisku minimum 300 użytkowników o wartość nie niższej niż 40.000,00 zł brutto oraz co najmniej 1 usługę 
polegającą na świadczeniu wsparcia dla systemu Microsoft System Center 2016 lub równoważnym w środowisku minimum 300 użytkowników o wartość nie niższej niż 40.000,00 zł brutto UWAGA, , 

wykonanych lub wykonywanych przez naszą firmę w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie: 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

Wartość realizowanego 
zamówienia brutto PLN ** 

Data 
wykonania 

zamówienia   
(od – do) 

Podmiot, 
 na rzecz którego 

usługa była 
świadczona Opis usługi / nazwa projektu 

Czy przedmiotem usługi było 
świadczenie wsparcia dla 

systemów Microsoft Active 
Directory w wersji minimum 2012 
i MS Exchange w wersji minimum 

2016 lub systemów 
równoważnych? 

 
W przypadku projektów 

równoważnych do projektów 
dotyczących technologii/narzędzi 

Microsoft Active Directory  
w wersji minimum 2012 i MS 
Exchange w wersji minimum 

2016, proszę wskazać 
równoważność zgodną z treścią 

SWZ 

Czy przedmiotem usługi było 
świadczenie wsparcia dla systemu 

Microsoft SharePoint w wersji 
minimum 2016 lub systemu 

równoważnego? 
 

W przypadku projektów 
równoważnych do projektów 

dotyczących technologii/narzędzi 
Microsoft SharePoint, proszę 

wskazać równoważność zgodną  
z treścią SWZ 

Czy przedmiotem usługi było 
świadczenie wsparcia dla systemu 

Microsoft System Center 2016  
lub systemu równoważnego? 

 
W przypadku projektów 

równoważnych do projektów 
dotyczących technologii/narzędzi 

Microsoft System Center 2016, 
proszę wskazać równoważność 

zgodną z treścią SWZ 

Czy usługa 
realizowana była  

w środowisku 
minimum 300 

użytkowników? 
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1 * 
TAK / NIE * 

 
………………………………….…………… * 

TAK / NIE * 
 

…………………………………………………… * 

TAK / NIE * 
 

………………………………………………… * 
TAK / NIE * * * * 

2 * 
TAK / NIE * 

 
………………………………………………… * 

TAK / NIE * 
 

…………………………………………………… * 

TAK / NIE * 
 

………………………………………………… * 
TAK / NIE * * * * 

3 * 
TAK / NIE * 

 
………………………………………………… * 

TAK / NIE * 
 

…………………………………………………… * 

TAK / NIE * 
 

………………………………………………… * 
TAK / NIE * * * * 

4 * 
TAK / NIE * 

 
………………………………………………… * 

TAK / NIE * 
 

…………………………………………………… * 

TAK / NIE * 
 

………………………………………………… * 
TAK / NIE * * * * 

 
Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest podać wymaganą informację lub wskazać właściwą opcję TAK/NIE). 
 
(**) W treści Wykazu dostaw, w kol. „Wartość realizowanego zamówienia brutto PLN**”, w przypadku zamówień, które są wykonywane w sposób ciągły (umowa została zawarta na okres 
przekraczający termin składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest podać wartość faktycznie zrealizowanej usługi od dnia zawarcia umowy do dnia składania 
ofert. 
 
UWAGA:  W przypadku, gdy Wykonawca zrealizował lub realizuje usługi/projekty, których przedmiotem było/jest świadczenie usług wsparcia dla wszystkich wyżej wymienionych obszarów 
technologicznych, realizowanych w środowisku minimum 300 użytkowników, przy czym wartość każdej usługi/projektu była/jest nie mniejsza niż 40.000,00 złotych brutto, Zamawiający dopuszcza 
wskazanie tych samych usług/projektów w każdym z ww. zakresów, tj. poz. a), b), c), przy czym należy pamiętać, iż w poz. a) Wykonawca zobowiązany jest wskazać dwie różne usługi/projekty. 

 
Za rozwiązanie równoważne do wskazanych wyżej rozwiązań opartych o posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego narzędzia Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft 
SharePoint, Microsoft System Center, Zamawiający uznaje rozwiązania spełniające wymagania opisane w dokumencie Warunki równoważności stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ (dotyczące znaków 
towarowych wskazanych w treści zapytania ofertowego). Obowiązek wykazania, iż zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym do rozwiązania opartego  
o wskazane przez Zamawiającego narzędzia spoczywa na Wykonawcy. 
 

 
 
 
 

........................................................................ 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

 upoważnionych do jego reprezentowania 


