Zał.nr 6 do SIWZ
Nr postępowania: OA.225-2/2017
(składany po ocenie ofert na wezwanie Zamawiającego)

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu , dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane

Przedmiot

Lp.

Krótki opis wykonanych
zrealizowanych usług
w celu potwierdzenia
spełnienia warunku

Powierzchnia
wewnętrzna/ zewnętrzna
objęta usługą

Wartość brutto
zamówienia
(zł)

Odbiorca
(zamawiający)
usług sprzątania
(nazwa, adres)

Termin realizacji

(od do)

Doświadczenie własne/
korzystanie z zasobów innego
podmiotu w oparciu
o art. 22 a ust. 2 PZP
Należy uzupełnić / wpisać dane
innego podmiotu, o którym mowa
w art. 22a ust . 2 PZP oraz SIWZ ,
Rozdział IV pkt. 1 ppkt. 1.4.

Należy wykazać co najmniej 2 usługi sprzątania obiektów biurowych, o powierzchni każdego co najmniej 3000m2, z których każda trwała/trwa co najmniej 12 miesięcy
w ramach jednego kontraktu
Np. Kompleksowe
sprzątanie obiektu
biurowego……….

1
2
Należy wykazać co najmniej 2 usługi sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni co najmniej 2000m2, każda, z których każda trwała/trwa co
najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu

1
2

Np. Sprzątanie i
odśnieżanie terenów
zewnętrznych ……….
………..

Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Takimi dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

Data:...................................

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

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

Imiona i nazwiska osób uprawnionych

Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy

reprezentowania Wykonawcy

