ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
………………….........................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Informacja o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy Pzp:
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184, ze zmianami).
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
...
……..................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

ZAŁĄCZNIK nr 5A do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR I
WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONYWCY W CELU REALIZACJI
I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYM
POTENCJAŁEM

L.p.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj sprzętu
Pojazd marki __________ z napędem na 4 koła o mocy _____ kM,
z pługiem ogumionym i posyparką
Pojazd marki __________ typu „polewaczka” do rozprowadzania
solanki na drogach, o pojemności zbiornika na solankę
________ litrów
Pojazd marki __________ do odśnieżania chodników, o wadze
________ kg z pługiem i posyparką
Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników
o wadze ________ kg
Samochód ciężarowy marki _______ samowyładowczy lub
ciągnik marki _______ z przyczepą samowyładowczą o
ładowności _____________ ton
Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o
pojemności łyżki _________ m3
Płotki przeciwśniegowe

Ilość

Jedn.
miary

Podstawa
dysponowania
sprzętem

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 5B do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR II
WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONYWCY W CELU REALIZACJI
II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYM
POTENCJAŁEM

L.p.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj sprzętu
Pojazd marki __________ z napędem na 4 koła o mocy _____ kM,
z pługiem ogumionym i posyparką
Pojazd marki __________ typu „polewaczka” do rozprowadzania
solanki na drogach, o pojemności zbiornika na solankę
________ litrów
Pojazd marki __________ do odśnieżania chodników, o wadze
________ kg z pługiem i posyparką
Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników
o wadze ________ kg
Samochód ciężarowy marki _______ samowyładowczy lub
ciągnik marki _______ z przyczepą samowyładowczą o
ładowności _____________ ton
Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o
pojemności łyżki _________ m3
Płotki przeciwśniegowe

Ilość

Jedn.
miary

Podstawa
dysponowania
sprzętem

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 5C do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR III
WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONYWCY W CELU REALIZACJI
III CZĘŚCI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYM
POTENCJAŁEM
L.p.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj sprzętu
Pojazd marki __________ z napędem na 4 koła o mocy _____ kM,
z pługiem ogumionym i posyparką
Pojazd marki __________ z napędem na 4 koła o mocy _____ kM,
z pługiem ogumionym i posyparką
Pojazd marki _________ z pługiem wirnikowym o wyrzucie
śniegu z wirnika na odległość, _______________ metrów
Pojazd marki __________ typu „polewaczka” do rozprowadzania
solanki na drogach, o pojemności zbiornika na solankę
________ litrów
Pojazd marki __________ do odśnieżania chodników, o wadze
________ kg z pługiem i posyparką
Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników
o wadze ________ kg
Samochód ciężarowy marki _______ samowyładowczy lub
ciągnik marki _______ z przyczepą samowyładowczą o
ładowności _____________ ton
Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o
pojemności łyżki _________ m3
Płotki przeciwśniegowe

Ilość

Jedn.
miary

Podstawa
dysponowania
sprzętem

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 6A do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR I

WYKAZ
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji I części zamówienia
Lp

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

1.

Koordynator prac

2.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

3.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

4.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 6B do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR II

WYKAZ
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji II części zamówienia
Lp

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

1.

Koordynator prac

2.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

3.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

4.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

5.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

6.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

7.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 6C do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR III

WYKAZ
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji III części zamówienia
Lp

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

1.

Koordynator prac

2.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

3.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

4.

Pracownik fizyczny przewidziany do
odśnieżania ręcznego

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za
składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 8A do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”

FORMULARZ CENOWY na CZĘŚĆ (SEKTOR) NR I ZAMÓWIENIA
Oferujemy realizację I części zamówienia zgodnie z poniższą ceną:
L.p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj usług

1
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem
na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i
posyparką
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu
„polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o
pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o
wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem
wirnikowym o wadze do 150 kg
Odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym
samowyładowczym
lub
ciągnikiem
z
przyczepą
samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca
wskazanego przez Zamawiającego
Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o
pojemności łyżki co najmniej 0,8m3
Odśnieżanie ręczne

Jedn.
miary

Minimalny
gwarantowany
zakres
rzeczowy usług:

Cena
jednostkowa
BRUTTO [zł]

Wartość brutto:
Kolumna 3 x 4
[zł]

2

3

4

5

1 mh

80

1 mh

30

1 mh

30

1 mh

1

1 km

10

1 mh

1

1 rh

100

ŁĄCZNA CENA REALIZACJI ZAMÓWIENIA BRUTTO [zł]

Uwaga: kwotę z pozycji: wiersz nr 8, kolumna 5 (łączna cena realizacji I części zamówienia brutto [zł]) należy
przenieść do formularza oferty, jako cenę ofertową.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za
składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 8B do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”

FORMULARZ CENOWY na CZĘŚĆ (SEKTOR) NR II ZAMÓWIENIA
Oferujemy realizację II części zamówienia zgodnie z poniższą ceną:
L.p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj usług

1
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem
na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i
posyparką
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu
„polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o
pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o
wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem
wirnikowym o wadze do 150 kg
Odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym
samowyładowczym
lub
ciągnikiem
z
przyczepą
samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca
wskazanego przez Zamawiającego
Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o
pojemności łyżki co najmniej 0,8m3
Odśnieżanie ręczne

Jedn.
miary

Minimalny
gwarantowany
zakres
rzeczowy usług:

Cena
jednostkowa
BRUTTO [zł]

Wartość brutto:
Kolumna 3 x 4
[zł]

2

3

4

5

1 mh

100

1 mh

50

1 mh

50

1 mh

1

1 km

10

1 mh

1

1 rh

200

ŁĄCZNA CENA REALIZACJI ZAMÓWIENIA BRUTTO [zł]

Uwaga: kwotę z pozycji: wiersz nr 8, kolumna 5 (łączna cena realizacji II części zamówienia brutto [zł]) należy
przenieść do formularza oferty, jako cenę ofertową.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za
składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 8C do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”

FORMULARZ CENOWY na CZĘŚĆ (SEKTOR) NR III ZAMÓWIENIA
Oferujemy realizację III części zamówienia zgodnie z poniższą ceną:
L.p

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzaj usług

1
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem
na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i
posyparką
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem
na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i
posyparką
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem
wirnikowym np. UNIMOG lub inny równoważny o podobnych
parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej
20 metrów
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu
„polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o
pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o
wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem
wirnikowym o wadze do 150 kg
Odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym
samowyładowczym
lub
ciągnikiem
z
przyczepą
samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca
wskazanego przez Zamawiającego
Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o
pojemności łyżki co najmniej 0,8m3
Odśnieżanie ręczne

Jedn.
miary

Minimalny
gwarantowany
zakres
rzeczowy usług:

Cena
jednostkowa
BRUTTO [zł]

Wartość brutto:
Kolumna 3 x 4
[zł]

2

3

4

5

1 mh

100

1 mh

20

1 mh

1

1 mh

40

1 mh

20

1 mh

1

1 km

10

1 mh

1

1 rh

100

ŁĄCZNA CENA REALIZACJI ZAMÓWIENIA BRUTTO [zł]
Uwaga: kwotę z pozycji: wiersz nr 10, kolumna 5 (łączna cena realizacji III części zamówienia brutto [zł]) należy
przenieść do formularza oferty, jako cenę ofertową.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za
składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 9A do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR I

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3.1.2. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 9B do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR II

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3.2.2. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 9C do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
CZĘŚĆ (SEKTOR) NR III

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3.3.2. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

