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Znak sprawy: PZP/1/2020           Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

 

 

................................................................... 
(pieczątka firmowa Wykonawcy/lidera konsorcjum) 

WYKAZ  USŁUG 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Służewskiego Domu Kultury w Warszawie” 

Lp. 

Opis usługi/przedmiot zamówienia 
(krótki opis wykonanej usługi, pozwalający na stwierdzenie, czy 

usługa odpowiada wymaganiom dla wykazywanych przez 

Wykonawcę usług, określonym w Rozdz. VI ust. 4 pkt 2 

Ogłoszenia) 

Wartość brutto 

zrealizowanej usługi 

rocznie (tj. w skali 12 

miesięcy nieprzerwanego 

świadczenia usługi) 

Daty wykonywania 

usługi 

od (dzień, miesiąc, rok) 

do (dzień, miesiąc, rok) 

Podmiot,  

na rzecz którego usługa 

została wykonana 

Załączony dowód 

potwierdzający, że 

usługa została 

wykonana należycie 

1 2 3 4 5 6 

1. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………….…………..……. 

………………………… 
od ………………… 

do ………………… 
  

2. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………..……. 

………………………… 
od ………………… 

do ………………… 
  

3. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………….………………..……. 

………………………… 
od ………………… 

do ………………… 
  

…. ………………..………………………………………… ………………………… …………………..   

 

  

 ............................................................................... 

  

 

….…………………........................................................................................ 
(miejscowość i data)  (podpis i pieczątka imienna/imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
Instrukcja wypełniania 

Kolumny 2, 3, 4, 5, 6 należy wypełnić zgodnie z ich tytułami, przy czym: 
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− w kol. 2 należy krótko opisać usługę, w tym podać informacje potwierdzające, że  jest to usługa ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, świadczona 

na podstawie jednej umowy, polegająca na wykonywaniu zadań stałej ochrony fizycznej osób i mienia przez pracowników ochrony w systemie całodobowym, w budynkach 

użyteczności publicznej, 

− w kol. 3 należy podać wartość brutto zrealizowanej usługi: rocznie (tj. w skali 12 miesięcy nieprzerwanego świadczenia usługi), 

− w kol. 4 należy podać daty początku i końca wykonywania usługi, 

− w kol. 6 należy wskazać, który dokument/list referencyjny złożony wraz z Wykazem usług potwierdza należyte wykonanie tej usługi. 

Uwaga: Wykaz usług złożony wraz z Ofertą służy potwierdzeniu spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VI ust. 4 pkt 2 

Ogłoszenia oraz służy jako dokument zawierający informacje o usługach przedstawionych przez Wykonawcę do oceny w ramach kryterium oceny Ofert „Doświadczenie 

Wykonawcy”. 


