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Załącznik nr 5 do SIWZ           

                                                                                                                                                                                                           
(do wypełnienia) 

………………….………………………… 

        / pieczęć firmowa oferenta/ 

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZP- 3/2010), którego 

przedmiotem jest: „Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń w budynku 
Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i 
Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 20”. 

 

 

 
Oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub aktualnie 

wykonujemy, co najmniej dwie usługi polegające na sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia postawionego 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Lp.  

 
 

Nazwa i adres podmiotu na rzecz, 
którego Wykonawca wykonał lub 

wykonuje usługi 

 

Powierzchnia 
sprzątania 

 
(minimum  

2 500 m 2 

powierzchni 

biurowych) 

Wartość 
wykonanej lub 

wykonywanej 
usługi 

(należy podać 

ogólną wartość 

umowy brutto za 

cały okres 

świadczenia usługi) 

(minimum 90.000 

zł brutto w okresie 

12 miesięcy) 

Okres wykonania 
lub wykonywania 

usługi  
od …………………. 

do……………………...  
 

(minimum 12 

miesięcy) 

 
 
 

1. 

    

 
 

2 

    

 
 

3 

    

Wykaz wykonanych / wykonywanych usług 
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1. Do wykazu usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie. Oryginał 

wykazu musi być podpisany przez osobę/ osoby uprawnioną/ uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi muszą 

być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez osobę/ osoby 

uprawnioną/ uprawnione do reprezentowania z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

 

2. Powierzchnia 2.500 m2  dotyczy całości sprzątanych powierzchni biurowych i może być                         

sumą powierzchni jednego lub kilku budynków tego samego Zamawiającego zrealizowanych w 

ramach jednej umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… dnia……….. 2010 r.                                      …………………………………………………. 
          (podpis osoby upoważnionej 

Miejscowość                                                                                                                                                                   do  występowania 

                                                                                                                                                                                  w imieniu Wykonawcy) 

 

ZATWIERDZAM wzór dokumentu: 

 

Węgrów, dnia …………...2010 r.    ______________________ 

 


