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Załącznik Nr 5 
do SIWZ - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych  w ramach projektu   

"Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy "  ZSL.D.271.6.2020 
 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG  INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ 
(wypełnić osobno dla każdej części zamówienia) 

CZĘŚĆ …… 

WYKAZ USŁUG 

Warunek postawiony przez 
Zamawiającego w Rozdziale VIII 

Ogłoszenia „Warunki udziału  
w postępowaniu i podstawy 

wykluczenia” 

Informacje potwierdzające spełnienie żądanego warunku zgodnie  
z informacjami opisanymi w Rozdziale VIII Ogłoszenia 

Wykonanie co najmniej 3 kursów (dla 
minimum 8 osób na każdym kursie), 

zrealizowanych w okresie trzech 
ostatnich lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie), przed dniem wszczęcia 

postępowania, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy. 

 

Usługa nr 1 

Nazwa i przedmiot usługi  

Odbiorca usługi   

Termin: data rozpoczęcia 
 i zakończenia usługi 

 

Ilość uczestników   

Rodzaj potwierdzenia należytego 
wykonania usługi 

 

Usługa nr 2 

Nazwa i przedmiot usługi  

Odbiorca usługi   

Termin: data rozpoczęcia 
 i zakończenia usługi 

 

Ilość uczestników   

Rodzaj potwierdzenia należytego 
wykonania usługi 

 

Usługa nr 3 

Nazwa i przedmiot usługi  

Odbiorca usługi   

Termin: data rozpoczęcia 
 i zakończenia usługi 

 

Ilość uczestników   

Rodzaj potwierdzenia należytego 
wykonania usługi 

 

Uwaga: do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane  
w sposób należyty .                                                                                                                                                     
                                                     ……………………………….................................................... 
     czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby uprawnionej do                                                                             
      reprezentowania Wykonawcy 


