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Załącznik nr 5 do SWZ 

załącznik należy złożyć na wezwanie 

 
Wykonawca: 

__________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

WYKAZ USŁUG 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą:  

Druk książek: 

część nr 1 – „Wierni wyznawcy Hitlera. Jak zwykli ludzie stali się nazistami”, 

część nr 2 -  „Trzy pokolenia. Opowieść o Izabelli Galickiej i jej rodzinie-rodach Gieysztorów 

oraz Mikulskich”. 

 

 Znak sprawy: ZP.26.29.2022.1 

prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, przedstawiamy wykaz zamówień wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert:  

 

Przedmiot i zakres 

zamówienia* 

 

Podmiot, który 

wykonał wskazany 

zakres prac** 
Wartość 

zamówienia 

w zł brutto 

Data  

wykonania 

od – do 

(dzień.miesiąc.rok  

– dzień.miesiąc.rok) 

Podmiot, na 

rzecz 

którego 

usługi 

zostały 

wykonane 

   

 
… 

- 

… 

 

 

 

  

 
  

 

 

  

 
  

 

* należy wskazać usługi zgodne z opisem podanym w § 14 ust. 1 pkt 4 i podać informacje pozwalające na ocenę czy wszystkie elementy tego warunku 

są spełnione, 

**należy wskazać podmiot, który faktycznie wykonał przedstawione usługi: Wykonawca, jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (np. w ramach konsorcjum) w 

wykazie może umieścić tylko te usługi w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył. 

Do każdego przedstawionego w tabeli wykonanego zamówienia należy załączyć dowody określające czy usługi te 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 jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;  

 


