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Załącznik nr 6 do SIWZ 

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:  

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     

     
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: „świadczenie usługi doradztwa 
eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarz ądzania procesami rewitalizacji 
w mieście Łodzi w ramach projektu pilota żowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie 
modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – 
etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020)”oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny 
spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.3 SIWZ wykazuję/emy następujące usługi:  
 

 
Lp.  

Nazwa, 
rodzaj i zakres (usług) 

wykonanych samodzielnie lub 
przez podmiot udost ępniaj ący 

zdolno ść techniczn ą lub zawodow ą  

Okres wykonania  usługi  
do (d,m,r) 

Nazwa i adres podmiotu, na 
rzecz którego usługi zostały 

wykonane 

1 

projekt z zakresu tworzenia/restrukturyzacji 
modelu zarządzania  

……………………………………………….. 
(podać nazwę projektu) 

 
o wartości min. 250 000 brutto PLN, 
……………….………………………… 

(podać wartość projektu) 
 

zrealizowane dla jednostki samorządu 
terytorialnego o liczbie mieszkańców nie 

mniejszej niż 500 tys.  
…………………………………………….  

.(podać liczbę mieszkańców) 

. 

 

2 

projekt z zakresu tworzenia/restrukturyzacji 
modelu zarządzania  

…………………..…………………………….. 
(podać nazwę projektu) 

 
o wartości min. 250 000 brutto PLN, 

………………..………………………… 
(podać wartość projektu) 

 
zrealizowane dla jednostki samorządu 

terytorialnego o liczbie mieszkańców nie 
mniejszej niż 500 tys.  

…………………………………………….  
.(podać liczbę mieszkańców) 
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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*,.  

* Niepotrzebne skre ślić  

 

 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

 

 

 

 

 


