Przetarg nieograniczony RI.271.3.2018 – Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice
Zał. nr 3 do SIWZ

Doświadczenie zawodowe

...................................... dnia ..................................

( Pieczęć wykonawcy)
)]

W związkuykonawcy
ze złożoną
ofertą w przetargu nieograniczonym na:
)
Przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice
oświadczam, że posiadam doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:

RODZAJ ZAMÓWIENIA
(nazwa zadania)

Podmioty na rzecz
których roboty
zostały wykonane

WARTOŚĆ ZADANIA

2

3

1

DATA
ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI
ZAMÓWIENIA

MIEJSCE
WYKONYWANIA
ZAMÓWIENIA

4

5

W załączeniu przedkładam dowody określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacja o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.
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

…………………………………………………
(pieczątka i podpis lub czytelny podpis wykonawcy

.
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WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku Kierownika
budowy/Kierownika robót*

...................................... dnia ..................................

( Pieczęć wykonawcy)
)]

W związku ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym na :
ykonawcy )

Przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice
przedstawiam wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, uprawnień niezbędnych
do realizacji zamówienia:
LP.

NAZWISKO I IMIĘ

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
(WYKSZTAŁCENIE, ZAKRES
I NUMER POSIADANYCH
UPRAWNIEŃ)

OKRES FAKTYCZNEGO
KIEROWANIA ROBOTAMI
( OD DNIA DO DNIA)

NAZWA, WARTOŚĆ
I LOKALIZACJA NADZOROWANEGO
ZADANIA

INFORMACJA
O PODSTAWIE
DYSPONOWANIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.

..............................................................................
(Czytelny podpis lub pieczątka i podpis wykonawcy)
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Nazwa i adres WYKONAWCY:
..................................................................................................................................................
Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie:
..................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i
doświadczenia/osób zdolnych do wykonania zamówienia*) przy wykonywaniu zamówienia
publicznego na:
Przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice
na następujących zasadach:
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………..……………..…......
..................................................................................................................................................................
4. Czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
……………………………………………………………………………………………….……….

........................................................
(data)
....................................................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela podmiotu
składającego zobowiązanie)

*) niepotrzebne skreślić
UWAGA: Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego
podmiotu przy realizacji zamówienia.
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