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   Załącznik  nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 

 

……………………………………………………………     Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

                                                        Ostrzyca 144, 22-375 Izbica  

…………………………………………………………… 

               (pełna nazwa/firma, adres, w zależności                

               od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH 

 
 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przeprowadzenie analizy oraz przygotowanie i złożenie wniosków o ustanowienie stref ochronnych 

obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz pośredniej ujęć wód podziemnych miasta i gminy Izbica” – znak sprawy: ZO/01/2022 prowadzonego przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, oświadczam, że zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. V ust. 2 lit. d) Zapytania 

ofertowego– wykonałem nw. usługi: 
 

Lp. Nazwa i adres zleceniodawcy Rodzaj i zakres zamówienia (wartość, przedmiot) 

Miejsce oraz data 

realizacji  

(rozpoczęcie-

zakończenie) 

1.    

2.    
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Uwaga: 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 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. 

 

 

 

…………………… (miejscowość), dnia ………………. r.                                                                            ……………………………………………………….. 
                             /podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

  

 

 

…………………… (miejscowość), dnia ………………. r. 

 

 

                                                                                                   ……………………………………………………….. 
                       /podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

  


