
 
 

Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku Centrum Sąsiedzkiego  
w dzielnicy Gdyni Witomino – Radiostacja wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu będącego w granicach 

opracowania i przeniesienie prawa do pracy konkursowej 

 

 
1 

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu 

 
______________________________________ 
   (pieczątka Wykonawcy-Uczestnika konkursu/ 
        Uczestników występujących wspólnie) 

 
ZP.2500.1.2017 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie konkursu na podstawie art. 110 i następne ustawy Prawo 

zamówień publicznych w przedmiocie opracowania koncepcji architektonicznej budowy budynku 
Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino – Radiostacja wraz z aranżacją wnętrz i 
zagospodarowaniem terenu będącego w granicach opracowania i przeniesienie prawa do pracy 
konkursowej 

 
Wykaz usług 

wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane lub wykonywane są należycie. 
Wśród głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku,  
o którym mowa w rozdziale 6 pkt 6.3.2.1 Regulaminu: 
 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 

Podmiot 
Zamawiający 

(odbiorca) 

Kubatura budynku 
użyteczności 
publicznej, 

ewentualnie wartość 
zamówienia 

Data 
wykonania 

Zamówienia 

Dostępność 

własna udostępniona 

1 2 3 4 6 7 8 

 
 
 
 
 

      

 
Uwaga: Należy załączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane bądź są wykonywane 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126).  
 
W  przypadku wykazania usług wykonywanych tj. świadczeń okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie  potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 
na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 
 
Miejscowość, data: ……………………………………. 
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 czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych  

do składania oświadczeń woli w  imieniu Uczestnika 
Konkursu/Uczestników występujących wspólnie 

 


