
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
 
Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.4.2020.KB 

 
WYKONAWCA: 
……………………………………………………………………………… 
........................................................................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

adres email ..................................................................................... 
 
 
Na potrzeby postępowania pn. „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w Wojewódzkim 
Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie”, składam:  

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

(usługa sprzątania pomieszczeń biurowych) 

zadanie nr 1 – kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 7 

Lp. 

Data wykonywania 
(od dnia do dnia)  

(w przypadku aktualnie realizowanej umowy 

podać od dnia realizacji umowy do dnia 

składania ofert)* 

Wartość przedmiotu  
umowy w zł 

(w przypadku aktualnie realizowanej 

umowy podać wartość na dzień składania 

ofert)*  

Podmiot, na rzecz 
którego usługi były 

wykonywane  

Przedmiot  
umowy 

  
 
 
 

   

Należy wykazać się minimum 1 usługą sprzątania pomieszczeń biurowych o wartości nie mniejszej niż 40 000 
zł brutto każde. 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

(usługa sprzątania pomieszczeń laboratoryjnych, posesji) 

zadanie nr 2 - kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku laboratoryjnym 

i posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109  

Lp. 

Data wykonywania 
(od dnia do dnia)  

(w przypadku aktualnie realizowanej umowy 

podać od dnia realizacji umowy do dnia 

składania ofert)* 

Wartość przedmiotu  
umowy w zł 

(w przypadku aktualnie realizowanej 

umowy podać wartość na dzień składania 

ofert)*  

Podmiot, na rzecz 
którego usługi były 

wykonywane  

Przedmiot  
umowy 

  
 
 
 

   

     

Należy wykazać się minimum 1 usługą sprzątania pomieszczeń laboratoryjnych i posesji o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 50 000 zł brutto lub łącznie 1 usługą sprzątania pomieszczeń laboratoryjnych o wartości nie 
mniejszej niż 35 000 zł brutto każde i 1 usługę sprzątania posesji o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto 
każde. 
 

Do wykazu należy wpisać usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te  usługi zostały wykonane lub są należycie wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty (np. protokół odbioru)  wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (lub są 

wykonywane), a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie wykonawcy.  

* W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 
_____________________ 

(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


