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(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

WYKAZ
robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

dotyczy zamówienia na „Wykonanie aranżacji oraz wykonanie robót modernizacyjno na stanowiskach
obsługi klienta związanych z montażem szyb bezpiecznych w placówkach pocztowych UP Laszki k.
Bobrówki 36, UP Nozdrzec 233, FUP Przemyśl 2, ul. Słowackiego 63, FUP Przemyśl 2, ul. Ofiar Katynia 4,
UP Radomyśl n. Sanem Mickiewicza 16, UP Stalowa Wola 4 Hutnicza 13 i UP Tuszów Narodowy 232 A”

Lp.

Wartość brutto
przedmiotu
zamówienia
(umowy)

Przedmiot zamówienia - robota budowlana,
(należy określić rodzaj robót zgodnie z Uwagą
I, miejsce/obiekt wykonania)

Data wykonania
zamówienia (termin
realizacji umowy
dzień/miesiąc/rok)
od

Odbiorca
(nazwa, adres)

do

1

2

W przypadku niewystarczającej ilości wierszy – sporządzić wykaz wg powyższego wzoru
W załączeniu ................. dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia wykaże się wykonaniem w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo
ukończonej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

UWAGA I: Przez 1 robotę należy rozumieć robotę zrealizowaną w ramach jednej umowy
UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w
celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

..........................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do występowania
w obrocie prawnym reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

