Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

WYKAZ USŁUG

Zamawiający:
Miasto Pabianice (ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice),
działający w imieniu i na rzecz: Miasta Pabianice (ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice)
oraz Gminy Ksawerów (ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów)
Przedmiot zamówienia:
Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap
Pabianice – Ksawerów”
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ITK.042.1.7. 3.1.2019

działając w imieniu
Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi, o których mowa w Rozdziale V
ust. 1 pkt 1.1. ppkt. 1.1.3. zaproszenia do składania ofert

L.p.

Wykonawca
(nazwa, adres,
dane do kontaktu)
/ Podmiot trzeci
(nazwa adres,
dane do kontaktu)
– jeśli dotyczy

Przedmiot i miejsce
wykonania usługi wraz z jej
krótkim opisem (opis
potwierdzający spełnienie
warunku, o którym mowa w
Rozdz. V ust. 1 pkt 1.1, ppkt.
1.1.3 zaproszenia do
składania ofert

Data wykonania
wartość

początek

koniec

(data

(data

dd.mm.rrrr)

dd.mm.rrr)

Podmiot, na rzecz
którego usługi
zostały wykonane
(nazwa, adres)

1.

2.

UWAGA! Do oferty należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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.

Biuro projektu, Urząd Miejski w Pabianicach
ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice,
tel. +48 42 22 54 609, 42 22 54 627, e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl
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……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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