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Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia 
 

WYKAZ USŁUG OCHRONY 

 
Wykaz USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 oraz załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
Lp. Przedmiot wykonywanej 

usługi ¹ 
Data wykonania 

usługi 
Przedmiot, na rzecz którego 

wykonana została usługa 
Uwagi/ Doświadczenie 
własne/ udostępnione** 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
W załączeniu .................(liczba) dowody*, określające, że usługi te zostały wykonane / są wykonywane należycie. 
*dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego 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 6 miesięcy przed 
upływem terminu. 
** wskazać odpowiednie  
 
 

.............................................................. dnia ……………………...... r.  
(miejscowość)  

 
 

…................................................................................................................ 
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy)  
 
Dokument składany w oryginale. 
Dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie winny zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej “za 
zgodność z oryginałem”. Tabelę należy rozbudować wg potrzeb. 
 
1. Wykaz winien zawierać swojej treści co najmniej jedną usługę, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną  usługę ochrony osób i mienia w 
formie bezpośredniej ochrony fizycznej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 22.8.1997 r. O ochronie osób i mienia) w obiekcie instytucji 
kultury ( w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. 
poz.194 t.j.), zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale V ust.1 lit. c1. 
 
 
 
 
 
 
 


