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- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

 

-------------------------------------------------------------------------   
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego wraz z wykonaniem robót 

budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń kuchennych internatu Zespół Szkół 

im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj 

i wybuduj " wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

W celu potwierdzenia wymogów, tj. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej czyniących nas 

zdolnymi do wykonania prac projektowych i  robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia 

oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące zamówienia na prace 

projektowe i roboty budowlane:       
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Do wykazu załącza się dowody określające czy te prace projektowe i roboty budowlane zostały 

wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy prace projektowe i roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli   z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

 

Uwaga Zamawiającego: 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  

wykonał należycie jedno zamówienie w zakresie realizacji projektu budowlanego na podstawie którego 

wykonano roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj za kwotę brutto 200 000,00 zł.. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

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

                                                          (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę) 

                                                                

 

 


