Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady- etap I

Załącznik nr 8a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
znak: BRI.MR.271.1.2018PN

Składany przez Wykonawcę/ców na wezwanie Zamawiającego

.......................................
(pieczątka Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE
OSTATNICH 5 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI
OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE
Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady- etap I
Lp

Przedmiot zamówienia
(opis przedmiotu wykonanej
roboty budowlanej z
uwzględnieniem w nazwie czego
dotyczy zamówienie, tj.
wykonanie roboty budowlanej
obejmującej swym zakresem plac
zabaw i/lub siłownię plenerową,
przy czym jeden z
wymienionych obiektów musi
posiadać syntetyczną
nawierzchnią bezpieczną)

Data
dd/mm/rrrr
wykonania

Podmiot, na rzecz
którego roboty
zostały wykonane

Wartość brutto wykonanego
zakresu
(plac zabaw i/lub siłownia
plenerowa, przy czym jeden z
wymienionych obiektów musi
posiadać syntetyczną nawierzchnią
bezpieczną)

Wykonanie
syntetycznej
nawierzchni
bezpiecznej

Siłami własnymi/
zasoby innych
podmiotów*

niepotrzebne
skreślić

w zł

dd/mm/rr
….............

dd/mm/rr
….............

…................... zł wykonanego
placu zabaw

tak/nie

…................... zł wykonanej
siłowni plenerowej

tak/nie

…................... zł wykonanego
placu zabaw

tak/nie

…................... zł wykonanej
siłowni plenerowej

tak/nie

Siłami własnymi/
zasoby innych
podmiotów *

Siłami własnymi/
zasoby innych
podmiotów *

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić
Uwaga!
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym 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.

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

.........................................................................
(pieczątka i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)*

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

