
 
 

Zał. nr 3 do SIWZ znak: 9/PN/WM/r.b./2015 
 

                                   
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont 
pokrycia dachu na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Polnej 10B w Zamościu, w zakresie: remont pokrycia dachu 
nad lokalami mieszkalnymi nr 24, 33, 34 i 35; montaż zapór śniegowych i śniegołapów na całej powierzchni dachu, składam/y* 
wymagany w SIWZ wykaz zrealizowanych robót wraz z wymaganymi załącznikami: 
 

Termin realizacji 
(podać miesiąc i rok) 

 
L.p. 

 
Opis zamówienia 

 
Cena zamówienia 

(brutto) (PLN)  
rozpoczęcie 

 
zakończenie 

 
Nazwa 

i adres Zamawiającego 

 
Generalny W ykonawca 

czy Podwykonawca 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnianie warunku udziału  
w zakresie wiedzy i doświadczenia. 

 
 
___________________dnia _____________________                     ________________________________ 

                               podpis osoby/osób upoważnionych 
                           do występowania w imieniu Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić



Załącznik  nr 4  do SIWZ znak: 9/PN/WM/r.b./2015 

_____________________ 
        (pieczęć firmy) 

 
WYKAZ OSÓB 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie 
przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym, 
wielorodzinnym przy ul. Polnej 10B w Zamościu, w zakresie: remont pokrycia dachu 
nad lokalami mieszkalnymi nr 24, 33, 34 i 35; montaż zapór śniegowych i śniegołapów 
na całej powierzchni dachu oświadczam/my*, że dysponuję/dysponujemy* osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia i przedstawiam/y* wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 
Kwalifikacje 
zawodowe 

 

Doświadczenie 

 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Informacja 
o podstawie 

do dysponowania 
osobą 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
6 

 
7 

     

Kierownik robót 

dysponuję / będę 
dysponować* 

     dysponuję / będę 
dysponować* 

     dysponuję / będę 
dysponować* 

     dysponuję / będę 
dysponować* 

     dysponuję / będę 
dysponować* 

     dysponuję / będę 
dysponować* 

 

 
 
   _____________________                                 ________________________________________ 
            miejscowość, data                                                  podpis osoby/osób upoważnionych do występowania                            
                                                                                                                   w imieniu Wykonawcy 

 

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku zadeklarowania, iż wskazana w wykazie osoba została oddana Wykonawcy 
do dyspozycji przez inny podmiot, należy dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu, iż oddaje do dyspozycji, 
na czas realizacji zamówienia, daną osobę.   

 


