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Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego 

 

..............................................                                                           .............................................. 
Wykonawca                  data 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Dotyczy: 

 

Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty 

hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 

obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w 

ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce",  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 

oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

 

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy roboty 

budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w Zapytaniu 

ofertowym, zgodnie z poniższym wykazem: 

L.p. 

Odbiorca robót 

budowlanych  

(nazwa i adres 

Zamawiającego) 

Przedmiot i zakres 

wykonanych robót 

Wartość 

wykonanych 

robót brutto (zł) 

Data wykonania 

zamówienia  

(okres realizacji) 

rozpoczęcie 

m-c/rok 

zakończenie 

m-c/rok 

1.      

2.      

3.      

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane 

należycie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”). 

 
Uwaga: 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty, które określają zakres dostępnych 

zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę robót budowlanych obejmujących szerszy zakres niż 

wskazany w warunku zdolności, Wykonawca powinien podać całkowitą wartość robót budowlanych 

oraz podać wartość robót budowlanych w zakresie wymaganym warunkiem. 
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podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu 

wykonawcy (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka  

z imieniem i nazwiskiem) 


