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WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  
 

Lp. 
Rodzaj usług realizowanych 

przez Wykonawcę 

Data wykonania: data 
rozpoczęcia - data 

zakończenia  

Całkowita wartość 
brutto zamówienia 
realizowana przez 

Wykonawcę 

Miejsce 
wykonania 

zamówienia 

Nazwa i adres 
zleceniodawcy  

Usługi wykonane należycie  

1 
     

2 

     

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

(miejscowość, data)       podpis osoby/ osób uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 
Wykonawca jednocześnie jest zobowiązany dołączyć do oferty dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty. 
Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, są:  

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane; 

b) 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 
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WYKAZ OSÓB 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

Lp. 

Imię i Nazwisko/ 
Tytuł zawodowy/ 
Wykształcenie/ 

Uprawnienia 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia  

Planowana funkcja 
przy realizacji 
zamówienia 

Liczba lat 
doświadczenia 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą 

1   

Kierowca  

  

2    
Kierowca 

  

3   Kierowca   

4   Kierowca   

 



1   Opiekun   

2   Opiekun   

3   Opiekun   

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

(miejscowość, data)       podpis osoby/ osób uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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WYKAZ NARZĘDZI (POJAZDÓW) 
 

Przystępując do przedmiotowego przetargu oświadczam, iż dysponuje do wykonania zamówienia niżej wymienionymi urządzeniami technicznymi 
(pojazdami): 

Lp. Opis 
Miejsce 

dysponowania 
zasobem  

Ilość pojazdów 
Ilość miejsc 

siedzących w 
pojeździe 

Informacja o podstawie do dysponowania 

1   

 

  

2      

3      

4      

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

(miejscowość, data)       podpis osoby/ osób uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 


