
Numer sprawy: A.I.271-24/17                                                                                                                    Załącznik nr 4 do specyfikacji (wzór) – dla część 1 zamówienia 
 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 

na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia  

Nazwa zamówienia/krótki opis 
 

(co najmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu terenu w sezonie jesienno – zimowym) 

Kwota brutto * 
Wyłącznie kwota usługi 

odpowiadającej przedmiotowi 

w części 1 niniejszego 

zamówienia 
(minimum 25 000,00 brutto) 

Data realizacji  
 

Dzień/miesiąc/rok 
 

(od - do) 

Nazwa i adres 

Zlecającego 

1. 

Przedmiot zamówienia:  
 
 
 

………………..… zł 
(minimum 25 000,00 brutto) 

  

2. 

Przedmiot zamówienia:  
 
 
 

………………..… zł 
(minimum 25 000,00 brutto) 

  

… 

Przedmiot zamówienia:  
 
 
 
 

………………..… zł 
(minimum 25 000,00 brutto) 

  

* W przypadku, gdy w ramach wskazanej usługi zostały realizowane usługi różnego rodzaju – Wykonawca wskazuje wyłącznie kwotę usługi odpowiadającej 

przedmiotowi w części 1 niniejszego zamówienia. 
 

Powyższy wykaz obejmuje usługi zrealizowane przez ………………………………………  (wypełnić, tylko jeśli Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej 

innego podmiotu). 
 

Uwaga: 

 W przypadku usługi realizowanej nadal przez Wykonawcę (w ramach zawartej umowy) wartość brutto ma dotyczyć wykonanej już dotychczas usługi.  

 Wykonawca może posłużyć się - dla obu części zamówienia - jednym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie/wykonywanie usług, przy czym z treści dokumentu 

(dowodu) musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca realizował usługi zarówno w sezonie jesienno – zimowym jak i wiosenno – letnim, na kwoty - zgodnie z pkt 5.1. 

specyfikacji. 

 

                                                                                                                                             __________________________________ 

                             Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

                        reprezentowania Wykonawcy  



Numer sprawy: A.I.271-24/17                                                                                                                    Załącznik nr 4 do specyfikacji (wzór) – dla część 2 zamówienia 
 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 

na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia  

Nazwa zamówienia/krótki opis 
 

(co najmniej 2 usługi polegające na utrzymania terenu w wiosenno – letnim) 

Kwota brutto * 
Wyłącznie kwota usługi 

odpowiadającej przedmiotowi 

w części 2 niniejszego 

zamówienia 
(minimum 12 000,00 brutto) 

Data realizacji  
 

Dzień/miesiąc/rok 
 

(od - do) 

Nazwa i adres 

Zlecającego 

1. 

Przedmiot zamówienia:  

 
 
 
 

………………..… zł 
(minimum 12 000,00 brutto) 

  

2. 

Przedmiot zamówienia:  

 
 
 

………………..… zł 
(minimum 12 000,00 brutto) 

  

… 

Przedmiot zamówienia:  

 
 
 

………………..… zł 
(minimum 12 000,00 brutto) 

  

* W przypadku, gdy w ramach wskazanej usługi zostały realizowane usługi różnego rodzaju – Wykonawca wskazuje wyłącznie kwotę usługi odpowiadającej 

przedmiotowi w części 2 niniejszego zamówienia. 
 

Powyższy wykaz obejmuje usługi zrealizowane przez ………………………………………  (wypełnić, tylko jeśli Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej 

innego podmiotu). 
 

Uwaga: 

 W przypadku usługi realizowanej nadal przez Wykonawcę (w ramach zawartej umowy) wartość brutto ma dotyczyć wykonanej już dotychczas usługi. 

 Wykonawca może posłużyć się - dla obu części zamówienia - jednym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie/wykonywanie usług, przy czym z treści 

dokumentu (dowodu) musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca realizował usługi zarówno w sezonie jesienno – zimowym jak i wiosenno – letnim, na kwoty  - 

zgodnie z pkt 5.1. specyfikacji. 

 

                                                                                                                                             __________________________________ 

                             Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

                        reprezentowania Wykonawcy  


