Załącznik nr 3 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
Nazwa wykonawcy: ….…………………………………………..…
Adres wykonawcy: ……………………………………..…………..
Numer telefonu:…………………………………............................
numer faks-u……………………………….…….............................
e-mail……………………………………………..............................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - WYKAZ USŁUG*
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczam(my),
że jako Wykonawca wykonałem(liśmy) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuję(my),
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia
Przedmiot usług
wykonanych / wykonywanych
L.p. samodzielnie / przez podmiot
udostępniający zasoby
w postaci doświadczenia

Okres wykonania /
wykonywania usług
od

do

(dd-mm-rrrr)

(dd-mm-rrrr)

Wartość zadania Podmiot, na rzecz którego usługi
(usługi) brutto
zostały wykonane /są wykonywane
[zł]
(nazwa, siedziba)

*Zamawiający uzna spełnienie wymagania jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował bądź realizuje zamówienia
obejmujące co najmniej 3 (słownie: trzy) usługi sprzątania z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach
jednego kontraktu i dotyczyła:
- sprzątania pomieszczeń o powierzchni minimum 1000 m²,
- co najmniej jedna usługa obejmowała sprzątanie obiektów zakładu komunikacji zbiorowej i dodatkowo codziennego
sprzątania pojazdów (autobusów) minimum 50 szt. każdego dnia,
o wartości (brutto) co najmniej dla jednego odbiorcy nie mniejszej niż 400.000,00 zł.
Załączy dokumenty lub dowody, czy są wykonywane lub są wykonane należycie wraz z załączeniem dowodów
tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp.
W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert z wyjątkiem sytuacji, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane - wówczas wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
.

...........................................
podpisy (pieczęć) osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika
nazwa, adres

............................................
Miejscowość, data

