
Załącznik nr 2 do postępowania  

nr KA-DZP.362.2.174.2020 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ USŁUG I OSÓB 1 

Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………....................................................................................................................................................………… 

………………………....................................................................................................................................................………… 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Oświadczamy, iż zrealizowaliśmy następujące usługi: 

Lp. opis usług wraz z miejscem wykonania  
podmiot, na rzecz którego wykonano 

usługi 

termin 

wykonania 

1    

2    

3    

    

                                                           
1 Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy za spełniony, jeśli 

Wykonawca przedłoży wraz z ofertą: 

a) wykaz minimum 3 (trzech) usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. badań rocznych 

sprawozdań finansowych publicznych uczelni wyższych) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 5 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 podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane – bazując 

na załączniku nr 2 do ogłoszenia – Wykazie usług i osób; 

b) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, 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; 

c) wykaz osób, w którym wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która: 

 jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów; 

 posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.); 

 posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako biegły rewident; 

 przeprowadził min. 3 usługi w zakresie badania sprawozdania finansowego publicznych szkół wyższych w latach 2015-2020. 



Załącznik nr 2 do postępowania  

nr KA-DZP.362.2.174.2020 

 

Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia skierowani zostaną poniżsi biegli rewidenci, którzy posiadają 

następujące doświadczenie2: 

Lp. imię i nazwisko  
numer wpisu na listę 

biegłych rewidentów  

doświadczenie 

zawodowe jako biegły 

rewident (w latach) 

usługi w zakresie badania sprawozdania 

finansowego publicznych szkół wyższych (nazwa 

uczelni i termin wykonania) 

1     

     

     

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania ofert i są 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu informacji, prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

…………………………………….., dnia ...................................... r. 

..................................................................... 

Czytelny podpis (lub podpis nieczytelny wraz z pieczątką imienną) 

osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

                                                           
2 doświadczenie zawodowe osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 

Zamawiający oceni oferty wyliczając liczbę punktów dla każdej oferty w kryterium doświadczenie zawodowe (D) na podstawie 

informacji wskazanych w Wykazie usług i osób w sposób następujący: 

• 3 usługi w zakresie badania sprawozdania finansowego szkół wyższych w latach 2015-2020 – 0 pkt 

• 4 usługi w zakresie badania sprawozdania finansowego szkół wyższych w latach 2015-2020 – 10 pkt 

• 5 usług w zakresie badania sprawozdania finansowego szkół wyższych w latach 2015-2020 – 20 pkt 

• 6 usług w zakresie badania sprawozdania finansowego szkół wyższych w latach 2015-2020 – 30 pkt 

• 7 usług w zakresie badania sprawozdania finansowego szkół wyższych w latach 2015-2020 – 40 pkt 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę większej liczby osób niż jedna, suma punktów dla danej oferty zostanie uśredniona 

poprzez podzielenie przez wskazaną liczbę osób. 


