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...............................................
(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa
budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul.
Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, prowadzonego przez
KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU, na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu – dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, opisanego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c SIWZ, przedstawiamy
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 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, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie- co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy, rozbudowy, przebudowy
obiektu budowlanego o całkowitej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 1800 m.kw.

Lp.

1.
1.

Nazwa wykonawcy
(podmiotu), którego
doświadczenie jest
wykazywane
2.

Odbiorca
(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)
3.

Opis wykonanego zamówienia (należy podać
informacje, w tym przedmiot zamówienia, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku – w tym: zakres inwestycji,
powierzchnia użytkowa obiektu
budowlanego
4.

Data wykonania
(rozpoczęcia i
zakończenia)
zamówienia
(dzień/miesiąc/rok)
5.

Całkowita wartość
zamówienia w zł
brutto w PLN
6.
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2.

3.

Do powyższego wykazu dołączamy niżej wymienione dowody, potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
1) …………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………….
4) …………………………………………………………………………………………………………………….
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, 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.

Data ……………………………
...................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

