
   

 
 

WUP.XVA.322.134.ABar.2021    Załącznik nr 5 do SWZ – dla Części I 

        
........................., ………........................ 
miejsce  dnia 

………………………………………………………………………………………... 
(osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę) 
………………………………………………………………………………………… 
(nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………… 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy) 
NIP …………………………………………………………………………………… 

REGON ……………………………………………………………………………… 
Telefon ……………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję 
………………………………………………………………………………………….  

 

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
E-mail: przetargi@wup.pl 

 

1WYKAZ USŁUG WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU 

OSTATNICH 3 LAT – DOTYCZY CZĘŚCI I 

 (podmiotowy Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z zapisami Rozdziału 
VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ. Wykaz składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona –  

art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) 
 

Ja (My), niżej podpisany/(ni): ................................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................ 

 (pełna nazwa Wykonawcy) 
................................................................................................................................................................ 

 (adres siedziby Wykonawcy) 
 

w odpowiedzi na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji pn.: „Usługi sprzątania w roku 2022”, przedstawiam(y) następujące 
informacje dotyczące zrealizowanych usług przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat: 

L.p. 
Podmiot, na rzecz którego usługi  

zostały wykonane 

Przedmiot objęty zakresem wykonanej usługi 

(opisać rodzaj zrealizowanej usługi oraz wskazać m²) 
Termin realizacji usługi 

dd-mm-rrrr 
1.    

...    

 do wykazu dostaw należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą, z zapisami 
SWZ oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

............................ , dn. ........................ ……………..................................................... 
(miejscowość, data)   
        podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania 
         oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
        (opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
        podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) 

                                                           
1 Wykaz należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 


