
Załącznik nr 4
Wykaz doświadczenia

dot. przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie zamówienia  pn.:  ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę wewnętrznych instalacji
elektrycznych  w  budynku  Zespołu  Szkół  Usług  i  Przedsiębiorczości  –  w
piwnicach  na  parterze  i  sali  gimnastycznej  wraz  z  wymianą  zalicznikowego
kabla wiz-tu i przeniesieniem układu pomiarowego szkoły przy ul. Padlewskiego
2 w Płocku’’.

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Numer tel./fax 
…...........................................................................................................

Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 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 podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie
wykonawcy.

L.p.
Przedmiot zamówienia 

(zakres, szczegółowy opis)*

Wartość
zamówienia

(brutto)

Dzień, m-c  i rok
zakończenia
zamówienia

Zamawiający

* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego – w
Ogłoszeniu o zamówieniu rozdział III pkt.1)
Do wykazu – Wykonawca załącza dowody dotyczące usług, określające, czy usługi te zostały
wykonane lub wykonywane należycie ( dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia –
oświadczenie wykonawcy)

data ..................................        ...............................................................
         ( podpis i pieczęć osób uprawnionych)



Zał. Nr 5

Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu
zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej na wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych
w budynku Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości – w piwnicach na parterze i
sali gimnastycznej wraz z wymianą zalicznikowego kabla wiz-tu i przeniesieniem
układu pomiarowego szkoły przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku’’.

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................

Lp. Nazwisko i imię

Proponowana
rola

w realizacji
zamówienia

Rodzaj i nr
uprawnień/kwalifikacji

potwierdzających spełnianie
wymagań  * 

* należy wpisać dokładną specjalność
wynikającą z posiadanych uprawnień
budowlanych (tzn. podać dokładną

treść   zapisaną w decyzji)

Wykształcenie

Doświadczenie
zawodowe 

Informacja o
podstawie do
dysponowania

osobami 
(np. umowa o
pracę, umowa
o dzieło itp. *)

Oświadczam,  iż  osoby  wskazane  w  wykazie  posiadają  wymagane  przez  Zamawiającego

uprawnienia.

data ..................................        ...............................................................
         ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )


