ZG.270.2.2021

Załącznik nr 4 do SWZ

WYKONAWCA
____________________________________________________________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, NIP, adres poczty elektronicznej, adres skrzynki ePUAP )
reprezentowany przez:
_______________________________________________________________________________________________________________

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / WYKONAWCÓW W OKRESIE
OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE
Przystępując
do
postępowania
w
sprawie
zamówienia
publicznego
na
„Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021”
znak: ZG.270.2.2021,
Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję wykonywał w okresie ostatnich 3 lat
następującą usługę:

Podmiot na rzecz którego
usługa została
zrealizowana
(nazwa, siedziba)

Termin
wykonania
(początek/koniec
w formule dzień,
miesiąc, rok)

Rodzaj
wykonywanych usług - opis usług
w sposób umożliwiający
jednoznaczną ocenę spełnienia
warunku udziału w postępowaniu

Wartość usług
[brutto]

UWAGA:
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415) do wykazu usług wykonanych załącza się dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415) okresy wyrażone w latach, o których mowa w wykazie usług wykonanych, liczy się wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415), jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz usług wykonanych, o którym mowa w § 9 ust. ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia, dotyczy usług, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

______________________________
Podpis osoby / osób reprezentujących wykonawcę
Dokument może być podpisany przez wykonawcę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
lub może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany
w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej przez wykonawcę
za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

