Załącznik 4

miejscowość, data………………..……………..

………………………………..
          (pieczęć firmy)

 
Nazwa wykonawcy		…………………………………………………………………..
				…………………………………………………………………..
Adres siedziby wykonawcy	…………………………………………………………………..
				…………………………………………………………………..
 
 tel. ................................ faks ................................. e-mail ...................................
„Ptrzebudowa zadaszenia na łącznik między gimnazjum a sala gimnastyczna w miejscowości Branice”
Nazwa zadania 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Niniejszym oświadczam (y), że wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujące roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami rozdziału 10.8. SIWZ - na łączną wartość nie mniejszą niż  200.000,00 brutto zł:
Nazwa przedmiotu zamówienia - roboty budowlanej wykonanej na rzecz poprzedniego zamawiającego ze wskazaniem zakresu przedmiotowego
Zamawiający
(nazwa, adres 
i telefon)
Miejsce realizacji
roboty budowlanej
i powierzchnia budynku 
Data realizacji  (pełne daty 
od dz/m-c/r 
 do dz/m-c/r
Wartość zrealizowanej roboty budowlanej
(brutto)



























Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument np. referencje potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej 	prac. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej pracy skutkuje nie uznaniem danej pracy za należycie wykonana.

Niniejszym oświadczam (y), że ww. doświadczenie to doświadczenie własne Wykonawcy/ doświadczenie oddane do dyspozycji przez inny podmiot (art. 26 ust.2b Pzp)*
W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.
	Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego. 
 
        
                                                                                                                                                             ......................................................................                       …………………………………………………………………………
               Data                                    Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 
                                                                                                      upoważniającym do występowania w obrocie 
Prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo
 












































Załącznik 4A

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA MU DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Podmiotu …………………………………………………………………………………

Adres   ……………………………………………………………………………………………
W przypadku wyboru Wykonawcy (nazwa, adres): ………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w/w Wykonawca może polegać na mojej:
-  wiedzy i doświadczeniu*, w postaci ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
- potencjale technicznym*, w postaci ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
- zdolnościach finansowych* , w postaci ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
i zobowiązuję się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na:……………………………………………………………………………………………….


* niepotrzebne skreślić




Uwaga!
W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego lub zdolności finansowych przez więcej niż jedną firmę, powyższe zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania.


…………………………………….. , dnia ……………………………



…………………………………………………………
			                ( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela innego podmiotu)


