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Załącznik nr 5 do specyfikacji 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

POWIATOWY OŚRODEK  
                                                                       DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

                                                                       UL. JACKOWSKIEGO 18 
                                                                        60-509 POZNAŃ 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU 

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ 
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

(składany na wezwanie Zamawiającego) 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na  
1. Część I przedmiotu zamówienia: Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla 

Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie dokumentacji 

technicznej: z założenia ewidencji gruntów, z pomiarów uzupełniających z okresu przed 

założeniem ewidencji gruntów, z opracowań do celów prawnych; * 

2. Część II przedmiotu zamówienia: Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla 

Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie dokumentacji 

technicznej z opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: od początku istnienia zasobu 

do 31 grudnia 2009r. oraz roczniki: 2010r., 2014r.; * 

3. Część III przedmiotu zamówienia: Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla 

Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie dokumentacji 

technicznej z opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2011r., 2012r., 2013r., 2015r., 

2016r., 2017r. (do 30 czerwca 2017r.). * 

4. Część IV przedmiotu zamówienia: Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki 

ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 

302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) w 

ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” 

Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020. * 

 

składam niniejszy wykaz usług: 
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Lp. 

Nazwa i adres 
Zamawiającego, na 

rzecz którego 
realizowane było 

zamówienie 

Przedmiot 
zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

PLN 

Termin wykonania 

Rozpoczęcie 
data, m-c, rok 

Zakończenie 
data, m-c, rok 
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oraz załączam dowody potwierdzające, że usługi zostały należycie wykonane. 

 

 

 

  ……………………………………, dnia ……………………… …………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


