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Załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty

                                                                                                                                                                                                  ..................................
                                                                                                                                                                                 (miejscowość i data)
.....................................................................................                                            
(pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy) 


WYKAZ USŁUG

Wykaz należycie wykonanych przez nas usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert
(jeśli okres działalności jest krótszy – wykaz usług należycie wykonanych w tym okresie):

Lp.:
Przedmiot usługi:
Zakres usługi:
Liczba uczestników:
Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana
 (nazwa, adres):
Wartość brutto usługi (w PLN):
1
Nazwa/tytuł usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pomocy publicznej i pomocy 
de minimis w ramach programów operacyjnych 
2014-2020:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Data wykonania:














dzień
miesiąc
rok





Lp.:
Przedmiot usługi:
Zakres usługi:
Liczba uczestników:
Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana
 (nazwa, adres):
Wartość brutto usługi (w PLN):
2
Nazwa/tytuł usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pomocy publicznej i pomocy 
de minimis w ramach programów operacyjnych 
2014-2020: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Data wykonania:














dzień
miesiąc
rok







Lp.:
Przedmiot usługi:
Zakres usługi:
Liczba uczestników:
Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana
 (nazwa, adres):
Wartość brutto usługi (w PLN):
3
Nazwa/tytuł usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pomocy publicznej i pomocy 
de minimis w ramach programów operacyjnych 
2014-2020: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Data wykonania:














dzień
miesiąc
rok






Lp.:
Przedmiot usługi:
Zakres usługi:
Liczba uczestników:
Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana
 (nazwa, adres):
Wartość brutto usługi (w PLN):
4
Nazwa/tytuł usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pomocy publicznej i pomocy 
de minimis w ramach programów operacyjnych 
2014-2020: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Data wykonania:














dzień
miesiąc
rok





Lp.:
Przedmiot usługi:
Zakres usługi:
Liczba uczestników:
Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana
 (nazwa, adres):
Wartość brutto usługi (w PLN):
5
Nazwa/tytuł usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu zamówień publicznych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Data wykonania:














dzień
miesiąc
rok





Lp.:
Przedmiot usługi:
Zakres usługi:
Liczba uczestników:
Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana
 (nazwa, adres):
Wartość brutto usługi (w PLN):
6
Nazwa/tytuł usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu zamówień publicznych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Data wykonania:














dzień
miesiąc
rok







Lp.:
Przedmiot usługi:
Zakres usługi:
Liczba uczestników:
Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana
 (nazwa, adres):
Wartość brutto usługi (w PLN):
7
Nazwa/tytuł usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu zamówień publicznych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Data wykonania:














dzień
miesiąc
rok





Lp.:
Przedmiot usługi:
Zakres usługi:
Liczba uczestników:
Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana
 (nazwa, adres):
Wartość brutto usługi (w PLN):
8
Nazwa/tytuł usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu zamówień publicznych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Data wykonania:














dzień
miesiąc
rok







..............................................................................
     (data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

