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Załącznik numer 4 do zapytania ofertowego numer 2/POIR/2017 z dnia 25.08.2017r. 

 

 

 

 

……………………………….           …………………………….…… 

     Pieczęć Wykonawcy        Miejscowość i data  

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

ja, niżej podpisany  

 

………………..…………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działając w imieniu i na rzecz:  

 

………………………………………………………………………………………………  

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres Wykonawcy)  

 

oświadczam, iż spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapytaniem 

ofertowym numer 2/POIR/2017 z dnia 25.08.2017r. stawianych przez Zamawiającego, dodatkowo 

podaję:  

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w cz. V ust. 1 pkt 2) 

Ogłoszenia: 

 

Lp. Inwestor i miejsce 

wykonania roboty 

budowlanej (nazwa 

inwestora i adres 

przeprowadzonej 

inwestycji) 

Opis roboty budowlanej w sposób umożliwiający spełnienie warunku 

określonego w Zapytaniu ofertowym, tj. Wykonawca posiada 

doświadczenie wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych 

polegającej na budowie co najmniej dwukondygnacyjnego budynku; 

etap: stan surowy otwarty o powierzchni zabudowy budynku co 

najmniej 300 m2  i wartości co najmniej 800 tyś. zł netto każdy.       

1.   

2.   
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Wykaz aktualnie zatrudnionych pracowników, którzy są planowani do zaangażowania 

do realizacji przedmiotu zamówienia (min. 10 osób): 

 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe i 

wykształcenie i/lub doświadczenie 

niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Zakres wykonywanych 

prac związanych z  

przedmiotem 

zamówienia 

1.  
Należy wykazać co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem w kierowaniu robotami 

budowlanymi (liczone od dnia uzyskania 

uprawnień, lata czynne zawodowo). 

 

 

 

 

 

 

Kierownik budowy 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Do oświadczenia dołączam: 

 

 dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch  

robót budowlanych; 

 uprawnienia budowlane dla osoby, o której mowa w cz. V ust. 1 pkt 3) lit. a Zapytania 

ofertowego 2/POIR/2017 z dnia 25.08.2017r.; 

 aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa 

dla osoby, o której mowa w cz. V ust. 1 pkt 3) lit. a Zapytania ofertowego 

2/POIR/2017 z dnia 25.08.2017r.; 

 opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca na dzień składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy 


