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         DOA-ZP-VIII.271.85.2017 

Załącznik nr 7 do OIWZ 

WYKAZ USŁUG 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     
     

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„Sporz ądzenie raportu HR i nieruchomo ściowego w wersji papierowej i elektronicznej  
w wersji polsko-angielskiej” , w ramach projektu pt. „Internacjonalizacja  gospo darcza  
przedsi ębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane dzia łania promocyjne 
 i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinans owanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2 020”,  oświadczam (oświadczamy), że  
na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.3. OIWZ wykazuję (wykazujemy) 
następujące usługi:  
     Dla I części zamówienia 
 

Lp  

Nazwa, 
rodzaj i zakres (usług) 

wykonanych/wykonywanych 
samodzielnie lub przez podmiot 

udost ępniaj ący zdolno ść techniczn ą lub 
zawodow ą  

Warto ść 
zamówienia 

brutto w PLN 
(zgodnie z pkt. 
5.1.3.1 OIWZ) 

Okres 
wykonania/ 

wykonywania 
usługi–  

od (d,m,r) do 
(d,m,r) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 
usługa została 
wykonana/jest 
wykonywana 

1 

 
Usługa/usługi polegająca/polegające na 
wykonaniu minimum trzech raportów HR  
w tym jeden o wartości nie mniejszej niż 

15 000,00 PLN brutto. 
 

• ………………………………………… 

 ……………………………………… 

(nazwa usługi)  
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• ………………………………………… 

………………………………………… 

(nazwa usługi)  

 

• ………………………………………… 

………………………………………… 

(nazwa usługi)  
 
 

         Dla II części zamówienia 
 

Lp  

Nazwa, 
rodzaj i zakres (usług) 

wykonanych/wykonywanych 
samodzielnie lub przez podmiot 

udost ępniaj ący zdolno ść techniczn ą lub 
zawodow ą  

Warto ść 
zamówienia 

brutto w 
PLN 

(zgodnie z 
pkt. 5.1.3.3 

OIWZ) 

Okres 
wykonania/ 

wykonywania 
usługi–  

od (d,m,r) do 
(d,m,r) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na rzecz 

którego usługa 
została 

wykonana/jest 
wykonywana 

1 

 
Usługa/usługi polegająca/polegające na 

wykonaniu minimum trzech raportów 
nieruchomościowych w tym jeden o 

wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN 
brutto. 

 
 

• ………………………………………… 

 ……………………………………… 

(nazwa usługi)  

 

• ………………………………………… 

…………………………………………… 

(nazwa usługi)  
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• ………………………………………… 

…………………………………………… 

(nazwa usługi)  

 
Oświadczam/y* że: 
poz.………. wykazu stanowi zdolno ść techniczn ą lub zawodow ą Wykonawcy składaj ącego ofert ę, 
poz.………. wykazu jest zdolno ścią techniczn ą lub zawodow ą oddan ą do dyspozycji przez 
inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego zał ączam/my* pisemne zobowi ązanie tego/tych* 
podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobó w. 

* Niepotrzebne skre ślić  
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów ) 

 


