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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wykaz głównych usług 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 
ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

WYKONAWCY(ów) 

   

   

 
Dotyczy postępowania na: „Ochronę osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13”. 
 

Lp.
* 

Nazwa, 
rodzaj i zakres głównych usług 

wykonanych samodzielnie lub przez 
podmiot udostępniający 

doświadczenie  
 

(zamówienie polegające na 
wykonaniu należycie np. usług: 

 jedną usługę polegającą na 
ochronie osób i mienia w jednostkach 
kultury (teatry, kina, muzea, galerie 
wystawowe, inne ośrodki kultury) o 
wartości nie mniejszej niż 200.000,00 
PLN brutto. 

 

Wartość 
zamówienia 

brutto w PLN 
(zgodnie z pkt. 

5.1.2 SIWZ) 

Okres 
wykonania  

usługi –  
od (d,m,r) do 

(d,m,r) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na rzecz 
którego wykonano 

usługę 

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 5.1.2 SIWZ 

oświadczam, że wykonałem n/w usługi: 

 

1  
 

  

2   
  

3   
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Oświadczam/y** że: 

poz. ….…  wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę, 
poz. ……  wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne** 
podmiot/y**, na potwierdzenie czego załączam/my** pisemne zobowiązanie tego/tych** 
podmiotu/ów** do oddania do dyspozycji swoich zasobów. 
 

* Tabelę rozszerzyć w zależności od potrzeb 
* * Niepotrzebne skreślić  

 
Uwaga: 

1) W wykazie Wykonawca winien ująć główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie odpowiadające swoim zakresem usługom określonym w warunku 
posiadania wiedzy i doświadczenia w pkt. 5.1.2 SIWZ. 

2) Wykonawca winien dołączyć dowody potwierdzające, że usługi opisane w pkt. 5.1.2 
SIWZ zostały wykonane należycie. 

3) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonane. 

4) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje 
oświadczenie świadczące o wykonaniu usług należycie.  

5) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania ww. dowodów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 


