Załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego
Dokumenty składane wraz z ofertą
Formularz 1

Wykaz prac projektowych

Zapytanie ofertowe na …
Przedkładamy wykaz prac projektowych, w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie
niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w Zapytaniu ofertowym

LP.

Opis wykonanych prac projektowych

Podmiot na rzecz, którego prace
wykonano

Daty wykonania

(nazwa i adres)

(rok – miesiąc – dzień)

1.
2.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że powyższe roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje 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
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Formularz 2

Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia

Zapytanie ofertowe na ….
Przedkładamy wykaz osób w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie niezbędnym do
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Zapytaniu ofertowym jw..

Lp.

Osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia *

1

……………………………….
(Imię i nazwisko)

2

……………………………….
(Imię i nazwisko)

3

Projektant
jakiej branży …………..

Zakres wykonanych prac
projektowych

Uprawienia budowlane
(zakres, specjalność i nr
uprawnień z datą ich
uzyskania)

Rodzaj dopuszczenia
jawne, zastrzeżone
(podać właściwe)

……………………………….
(Imię i nazwisko)

* należy podać imię i nazwisko danej osoby
Zamawiający wymaga szczegółowego przedstawienia informacji dotyczących doświadczenia zawodowego osób skierowanych do realizacji zadania – należy podać nazwę,
przedmiot i wartość zamówienia (jeśli wymagane), pełnioną funkcję w projektowaniu oraz okresy pełnienia tych funkcji (rok – miesiąc – dzień).
Oświadczam, że wymienione wyżej osoby, które będą uczestniczyć w wykonywa niu przedmiotowego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z
wymaganiami Zapytania ofertowego (tam gdzie są wymagane).
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