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Zamawiający: 
 

Miasto Łódź – UMŁ 
ul. Piotrkowska104 
90- 926 Łódź 

 

Dane podmiotu ubiegającego się o udział w Dialogu: 
 

Nazwa (firma):  
Adres:   
Telefon:  
E-mail:  
Osoba do 
kontaktu: 

 

Telefon, e-mail osoby 
do kontaktu: 

 

 
 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym poprzedzającym postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie planu optymalizacji 
systemu wodno – kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w celu 
oceny spełniania warunku udziału określonego w pkt V ust. 6 Ogłoszenia 
oświadczam/oświadczamy, że: 
 

 

Lp.
 

Nazwa, 
rodzaj i zakres  

wykonanej usługi  

Okres 
wykonania  

usługi–  
(d,m,r-d,m,r) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na rzecz 

którego usługa została 
wykonana 

1. Usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu projektu 
dotyczącego restrukturyzacji spółki funkcjonującej  

w branży wodno – kanalizacyjnej, której: 
 

- łączne roczne przychody są na poziomie co najmniej 
………………………………….. PLN 

(co najmniej 500 000 000 PLN brutto) 
 

- łączna suma aktywów na poziomie nie niższym niż 
………………………………. PLN 

(co najmniej 1 000 000 000 PLN brutto) 
 

- łączny stan zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 
…………….. osób 

(co najmniej 1 000 osób) 

  

(oznaczenie podmiotu ubiegającego się  

o udział w Dialogu Technicznym) WYKAZ USŁUG 
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2. Usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu projektu 
dotyczącego restrukturyzacji spółki funkcjonującej  

w branży wodno – kanalizacyjnej, której: 
 

- łączne roczne przychody są na poziomie co najmniej 
………………………………….. PLN 

(co najmniej 500 000 000 PLN brutto) 
 

- łączna suma aktywów na poziomie nie niższym niż 
………………………………. PLN 

(co najmniej 1 000 000 000 PLN brutto) 
 

- łączny stan zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 
…………….. osób 

(co najmniej 1 000 osób) 

  

 
* tabelę rozszerzyć w zależności od potrzeb 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

………., dnia ……………… r. 

 

………………………………………….. 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela)  
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