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…………………………………………………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

                Załącznik nr 6 do 

OGŁOSZENIA 

strona  

z ogólnej liczby stron  
 

WYKAZ USŁUG 

Obsługa prawna projektu  „Leopoldina online – platforma integracji i 
udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, 
edukacji i popularyzacji wiedzy”. 

Poz. 

Odbiorca usługi (podmiot, na 
rzecz którego usługa została 

wykonana) 
nazwa i adres / 
Nazwa usługi 

Rodzaj 
wykonanych usług 

(Opis potwierdzający spełnienie warunku zgodnie z 

sekcją VII pkt 1.2 Ogłoszenia 

Termin rozpoczęcia i 
termin zakończenia 

realizacji usługi 

 

1. 2. 3. 4. 

1. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

Wartość wskazanej kompleksowej 

obsługi prawnej wynosiła: 

…………………………………. zł brutto 

od ………………… 

dd/mm/rrrrr 

do ………………… 

dd/mm/rrrr 

2 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

Wartość wskazanej kompleksowej 

obsługi prawnej wynosiła: 

…………………………………. zł brutto 

od ………………… 

dd/mm/rrrrr 

do ………………… 

dd/mm/rrrr 

3. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

 Wskazana usługa obejmowała 

sporządzanie i opiniowanie umów: 

a) dotyczących postępowań prowadzonych 

w trybach ustawy Prawo zamówień 

publicznych obejmujących branżę 

informatyczną (IT);  

TAK / NIE * 

b) związanych z prawem autorskim; 

 TAK / NIE * 

c) związanych z prawem własności 

przemysłowej;  

TAK / NIE * 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 
dd/mm/rrrr 



 

d) związanych z prawem finansowym; 

 TAK / NIE * 

e) związanych z prawem cywilnym;  

TAK / NIE * 

 

4 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

Wskazana usługa obejmowała 

sporządzanie i opiniowanie umów: 

a) dotyczących postępowań prowadzonych 

w trybach ustawy Prawo zamówień 

publicznych obejmujących branżę 

informatyczną (IT);  

TAK / NIE * 

b) związanych z prawem autorskim; 

 TAK / NIE * 

c) związanych z prawem własności 

przemysłowej;  

TAK / NIE * 

d) związanych z prawem finansowym; 

 TAK / NIE * 

e) związanych z prawem cywilnym;  

TAK / NIE * 

 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 

dd/mm/rrrr 

5. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi 

Wskazana  usługa obejmowała udzielanie 

porad i konsultacji (doradztwo prawne): 

TAK / NIE * 

 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 
dd/mm/rrrr 

6 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

Wskazana  usługa obejmowała udzielanie 

porad i konsultacji (doradztwo prawne): 

TAK / NIE * 

 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 
dd/mm/rrrr 



 

7 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

Wskazana usługa obejmowała wykonanie 

ekspertyz prawnych Zleceniodawcy w 

zakresie prawa zamówień publicznych, 

dotyczących: 

a) branży informatycznej (IT); 

TAK / NIE * 

b) prawa autorskiego; 

 TAK / NIE * 

c)  prawa własności przemysłowej; 

 TAK / NIE * 

  d)  prawa finansowego; 

TAK / NIE * 

e)  prawa cywilnego;  

TAK / NIE * 

 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 
dd/mm/rrrr 

8 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

Wskazana usługa obejmowała wykonanie 

ekspertyz prawnych Zleceniodawcy w 

zakresie prawa zamówień publicznych, 

dotyczących: 

a) branży informatycznej (IT); 

TAK / NIE * 

b) prawa autorskiego; 

 TAK / NIE * 

c)  prawa własności przemysłowej; 

 TAK / NIE * 

  d)  prawa finansowego; 

TAK / NIE * 

e)  prawa cywilnego;  

TAK / NIE * 

 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 

dd/mm/rrrr 

9 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

Wskazana usługa obejmowała 

prowadzenie negocjacji i rokowań z 

kontrahentami Zleceniodawcy w trybach 

ustawy Prawo Zamówień publicznych, w 

zakresie prawa zamówień publicznych, 

dotyczących branży informatycznej (IT);  

TAK / NIE * 

 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 

dd/mm/rrrr 



 

10 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Odbiorca usługi) 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
(Nazwa usługi) 

prowadzenie negocjacji i rokowań z 

kontrahentami Zleceniodawcy w trybach 

ustawy Prawo Zamówień publicznych, w 

zakresie prawa zamówień publicznych, 

dotyczących branży informatycznej (IT);  

TAK / NIE * 

 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 

dd/mm/rrrr 

*niepotrzebne skreślić 

Należy załączyć dowody potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały 
wykonane / są wykonywane należycie. 
 
 
 
 
 
 ...........................               …………………………………………….……. 
 (miejscowość, data)           (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

          do reprezentowania wykonawcy 

 

 


