Załącznik Nr 4 do SIWZ

Numer sprawy: BZP/94/19
……………………………………………………………….
(pieczątka firmowa wykonawcy/wykonawców)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
Należy wykazać usługi polegające na konserwacji ogólnobudowlanej o łącznej wartości
minimum 80 000,00 zł brutto
- CZĘŚĆ I
Przedmiot
Lp.
zamówienia
(zakres
rzeczowy usługi)
1)

Wartość usługi
w zł brutto

Data wykonania
dzień/m-c/rok
rozpoczęcie/
zakończenie

Podmiot, na rzecz którego
usługa została wykonana
nazwa i adres

2)

3)

4)

5)

W załączeniu: dowody określające, czy usługi lub roboty te zostały wykonane należycie
Miejsce i data ………………………………………………..
Podpisano (imię , nazwisko i podpis) …………………………………………………………
Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Numer sprawy: BZP/94/19
……………………………………………………………….
(pieczątka firmowa wykonawcy/wykonawców)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
Należy wykazać usługi polegające na konserwacji ogólnobudowlanej o łącznej wartości
minimum 80 000,00 zł brutto
- CZĘŚĆ II

Lp.

Przedmiot
zamówienia
(zakres
rzeczowy usługi)

Wartość usługi
w zł brutto

Data wykonania
dzień/m-c/rok
rozpoczęcie/
zakończenie

Podmiot, na rzecz którego
usługa została wykonana
nazwa i adres

1)

2)

3)

4)

5)

W załączeniu: dowody określające, czy usługi lub roboty te zostały wykonane należycie
Miejsce i data ………………………………………………..
Podpisano (imię , nazwisko i podpis) …………………………………………………………
Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Numer sprawy: BZP/94/19
……………………………………………………………….
(pieczątka firmowa wykonawcy/wykonawców)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
Należy wykazać usługi polegające na konserwacji ogólnobudowlanej o łącznej wartości
minimum 80 000,00 zł brutto
- CZĘŚĆ III
Przedmiot
Lp.
zamówienia
(zakres
rzeczowy usługi)
1)

Wartość usługi
w zł brutto

Data wykonania
dzień/m-c/rok
rozpoczęcie/
zakończenie

Podmiot, na rzecz którego
usługa została wykonana
nazwa i adres

2)

3)

4)

5)

W załączeniu: dowody określające, czy usługi lub roboty te zostały wykonane należycie
Miejsce i data ………………………………………………..
Podpisano (imię , nazwisko i podpis) …………………………………………………………
Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

