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Pieczęć wykonawcy

Wykaz usług*
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej, wykonanych 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim - (ETAP I)”  
w ramach Projektu pn.: "OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa
( Znak sprawy: A.AT.381.10 .2020 )





Wykaz usług*
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej, wykonanych 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
z podaniem ich rodzaju , wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane

Lp.
Nazwa
i
lokalizacja
budowy
Opis i zakres robót, dla których pełniona była funkcja Inspektora nadzoru

Data
rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót
(d-m-r), dla których pełniona była funkcja Inspektora nadzoru, 
Wartość brutto wykazanej usługi dla których pełniona była funkcja Inspektora nadzoru, 
Nazwa i adres wykonawcy pełniącego funkcję Inspektora nadzoru, 
Zamawiający (nazwa, adres, telefon)
Branża konstrukcyjno-budowlana- inspektor koordynator
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Do każdej usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.	




(miejsce, data)
         
(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

- należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy wykonawca spełnienia warunek określony w pkt.4.2  SIWZ.
- wartość należy podać w PLN
 
Podpis(-y) i pieczątka(-i) imienna(-e) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(-ów) (odpis z właściwego rejestru),
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
Uwaga
 w sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu wielu podmiotów należy złożyć zobowiązanie każdego z tych podmiotów
Oświadczam, że wykazane roboty budowlane wykonane zostały przez wykonawcę, którego reprezentuję./Oświadczam, że wykazując spełnienie warunku polegam na wiedzy i doświadczeniu podmiotu/firmy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………………..przy ul…………………………………………………..nr…………….. i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu W sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu wielu podmiotów należy złożyć zobowiązanie każdego z tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Wskazany powyżej podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia i tym samym składam w załączniku oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. 

