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                     Załącznik Nr 7 do SIWZ „Wzór wykazu wykonania usług i materiałów promocyjnych wskazanych do oceny oferty w zakresie Kompozycji” 

Nr referencyjny ZP/7/2020 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WSKAZANYCH DO OCENY OFERTY W ZAKRESIE KOMPOZYCJI 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na wykonywanie na rzecz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej usług dotyczących marketingu w 
okresie 3 lat od daty zawarcia umowy ramowej” (Nr referencyjny ZP/7/2020) 
prowadzonego przez: 

………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

Ja (My), niżej podpisany (ni):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

..................................................................................................................................................................................................................................................  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
działając w imieniu i na rzecz  Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG): 

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

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

jako uprawniony/nieni do reprezentowania Wykonawcy Oświadczam/my, że Wykonawca w związku z kryterium oceny ofert „Kompozycja” i zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w XV Rozdziale SIWZ w ust. 1 lit. b) i w ust. 3 pkt. 2-6, przedstawiam/my „Wykaz wykonanych usług i 
materiałów promocyjnych wskazanych do oceny oferty w zakresie Kompozycji”, w celu wykazania spełnienia kryterium oceny ofert „Kompozycja”. 
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Lp. Opis wymagania Zamawiającego  Wpisać: 

Daty/ Data 

wykonania/ 

wykonywania 

usług/i: 

od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr  

Wpisać: 

Nazwę usługi, 

Nazwę Podmiotu na rzecz którego wykonano 

usługę/i 

(nazwa i dane teleadresowe) 

oraz Nazwę projektu: „unijnego” i/lub 

„krajowego” i/lub „poza unijnego” (jeżeli 

dotyczy) 

Wpisać: 

Nazwę Miejsca 

eksponowania i/lub 

zagospodarowania 

projektu (nazwa i 

dane teleadresowe) 

 

 

Potwierdzenie 

załączenia do 

Wykazu 

projektu lub 

opisu w 

wymaganej 

przez 

Zamawiającego 

formie  i  

zdjęcia 

z miejscem 

jej/jego/ich 

eksponowania – 

wpisać: 

[TAK] 

(oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone)   

Potwierdzenie 

załączenia do 

Wykazu zdjęcia 

miejsca 

eksponowania 

lub zdjęcia 

realnego 

wykorzystania 

projektu 

koncepcji przez 

Zamawiającego 

– wpisać: 

[TAK] (oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Wykazanie zaprojektowania przez 

Wykonawcę 1 (jednej) tablicy 

informacyjnej, na potrzeby promowania 

projektów: „unijnych” i/lub „krajowych” 

i/lub „poza unijnych” w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie. Do Wykazu na 

potwierdzenie realizacji usługi należy 

załączyć 1 (jeden) projekt graficzny w 

formie kolorowego wydruku na 

papierze A4 i minimum 1 (jedno) 

zdjęcie z miejscem jej eksponowania. 

Wykaz ma wskazywać i zawierać: nazwę i 

dane teleadresowe Zamawiającego dla 

którego ta tablica została zaprojektowana, 

nazwę projektów: „unijnych” i/lub 

„krajowych” i/lub „poza unijnych” i dane 

dotyczące miejsca eksponowania tablicy.  
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Lp. Opis wymagania Zamawiającego  Wpisać: 

Daty/ Data 

wykonania/ 

wykonywania 

usług/i: 

od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr  

Wpisać: 

Nazwę usługi, 

Nazwę Podmiotu na rzecz którego wykonano 

usługę/i 

(nazwa i dane teleadresowe) 

oraz Nazwę projektu: „unijnego” i/lub 

„krajowego” i/lub „poza unijnego” (jeżeli 

dotyczy) 

Wpisać: 

Nazwę Miejsca 

eksponowania i/lub 

zagospodarowania 

projektu (nazwa i 

dane teleadresowe) 

 

 

Potwierdzenie 

załączenia do 

Wykazu 

projektu lub 

opisu w 

wymaganej 

przez 

Zamawiającego 

formie  i  

zdjęcia 

z miejscem 

jej/jego/ich 

eksponowania – 

wpisać: 

[TAK] 

(oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone)   

Potwierdzenie 

załączenia do 

Wykazu zdjęcia 

miejsca 

eksponowania 

lub zdjęcia 

realnego 

wykorzystania 

projektu 

koncepcji przez 

Zamawiającego 

– wpisać: 

[TAK] (oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  Wykazanie zaprojektowania przez 

Wykonawcę po 1 (jednej) szt. 

materiału reklamowego w formie: 

a) ulotki, 

b) plakatu, 

c) gadżetu, 

d) stojaka reklamowego typu Roll–

Up, 

e) kalendarza, 

w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert w 

niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie. Do Wykazu na 

potwierdzenie realizacji usługi należy 

załączyć 1 (jeden) projekt graficzny w 

formie kolorowego wydruku na 

papierze A4 i minimum 1 (jedno) 

zdjęcie z miejscem jej/jego/ich 

eksponowania. Dodatkowo do Wykazu 

dotyczącego projektu plakatu i 
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Lp. Opis wymagania Zamawiającego  Wpisać: 

Daty/ Data 

wykonania/ 

wykonywania 

usług/i: 

od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr  

Wpisać: 

Nazwę usługi, 

Nazwę Podmiotu na rzecz którego wykonano 

usługę/i 

(nazwa i dane teleadresowe) 

oraz Nazwę projektu: „unijnego” i/lub 

„krajowego” i/lub „poza unijnego” (jeżeli 

dotyczy) 

Wpisać: 

Nazwę Miejsca 

eksponowania i/lub 

zagospodarowania 

projektu (nazwa i 

dane teleadresowe) 

 

 

Potwierdzenie 

załączenia do 

Wykazu 

projektu lub 

opisu w 

wymaganej 

przez 

Zamawiającego 

formie  i  

zdjęcia 

z miejscem 

jej/jego/ich 

eksponowania – 

wpisać: 

[TAK] 

(oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone)   

Potwierdzenie 

załączenia do 

Wykazu zdjęcia 

miejsca 

eksponowania 

lub zdjęcia 

realnego 

wykorzystania 

projektu 

koncepcji przez 

Zamawiającego 

– wpisać: 

[TAK] (oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone) 

1 2 3 4 5 6 7 

projektu stojaka reklamowego typu 

Roll–Up należy załączyć po minimum 1 

(jednym) zdjęciu miejsca jego (ich) 

eksponowania. 

3.  Wykazanie zaprojektowania przez 

Wykonawcę udokumentowanej 1 

(jednej) koncepcji projektowej 

zagospodarowania miejsca 

wystawowego oraz wizualizacji 

informacji wystawowych, która została 

realnie wykorzystana na wystawach w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie. Do Wykazu na 

potwierdzenie realizacji usługi należy 

załączyć opis koncepcji projektowej, 

nazwę i opis miejsca jej eksponowania 

oraz termin wystawy oraz należy 

załączyć minimum po 1 (jednym) 
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Lp. Opis wymagania Zamawiającego  Wpisać: 

Daty/ Data 

wykonania/ 

wykonywania 

usług/i: 

od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr  

Wpisać: 

Nazwę usługi, 

Nazwę Podmiotu na rzecz którego wykonano 

usługę/i 

(nazwa i dane teleadresowe) 

oraz Nazwę projektu: „unijnego” i/lub 

„krajowego” i/lub „poza unijnego” (jeżeli 

dotyczy) 

Wpisać: 

Nazwę Miejsca 

eksponowania i/lub 

zagospodarowania 

projektu (nazwa i 

dane teleadresowe) 

 

 

Potwierdzenie 

załączenia do 

Wykazu 

projektu lub 

opisu w 

wymaganej 

przez 

Zamawiającego 

formie  i  

zdjęcia 

z miejscem 

jej/jego/ich 

eksponowania – 

wpisać: 

[TAK] 

(oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone)   

Potwierdzenie 

załączenia do 

Wykazu zdjęcia 

miejsca 

eksponowania 

lub zdjęcia 

realnego 

wykorzystania 

projektu 

koncepcji przez 

Zamawiającego 

– wpisać: 

[TAK] (oznacza 

załączone) 

[NIE] (oznacza 

nie załączone) 

1 2 3 4 5 6 7 

zdjęciu potwierdzającym, że wskazana i 

opisana w Wykazie koncepcja 

projektowa zagospodarowania miejsca 

wystawowego oraz wizualizacji 

informacji wystawowych została realnie 

wykorzystana przez Zamawiającego 

 

Projekty graficzne wymagane przez Zamawiającego w formie kolorowych wydruków oraz koncepcje projektowe, o których mowa w powyższej tabeli 

w poz. Lp. 1-2, załączam do ww. Wykazu w postaci elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD lub DVD lub na pendrive wraz z 

zapisanymi na jednym z ww. nośniku zdjęciami, o których również jest mowa w tabeli w poz. Lp. 1-3. 
 

……………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

             ………………………………………….………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

                osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                                   do reprezentowania Wykonawcy 


