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Załącznik Nr 9 do Zapytania ofertowego „Wzór wykazu pięcioletnich kontroli stanu 

technicznego budynków i obiektów budowlanych i osób realizujących umowę” 

 

Procedura wewnętrzna C05/009A 

Nr sprawy: ZP/17/2017 

.................................................. 

pieczęć adresowa Wykonawcy  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Na wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków administrowanych 

przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, zgodnie z 

wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332, ze zm.)” 

(Postępowanie Nr ZP/17/2017): 

Przedstawiam (my): 

WYKAZ 

należycie wykonanych minimum 2 (dwie) pięcioletnie kontrole stanu technicznego 

budynków i obiektów budowlanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

 

Lp. Opis przedmiotu 

zamówienia – 

zrealizowanych kontroli  

Wartość 

usługi 

[PLN] netto 

Daty: 

rozpoczęcia 

kontroli 

i zakończenia 

kontroli oraz 

miejsce ich 

wykonania 

Nazwa, adres, 

telefon 

Zleceniodawcy 

Nazwa załączonego do 

WYKAZU dokumentu 

potwierdzającego, że 

kontrole zostały 

wykonane  

1. 

 

     

2. 

 

     

      

 

 

 

......................................................dnia......................2017 r.  

 

 

.............................................................

... 
       Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

             osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 
                                            do reprezentowania Wykonawcy 
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WYKAZ OSÓB 

 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami 

Ww. osoba(y) powinna(y) posiadać stosowne uprawnienia oraz należeć do właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia w danej 

specjalności oraz dokument(y) członkostwa w ww. Izbie aktualne na dzień składania ofert, 

Wykonawca okaże Zamawiającemu do wglądu przed podpisaniem umowy, a ich kopie zostaną 

załączone jako załączniki do podpisywanej umowy. Aktualizacja dokumentów o członkostwie w 

stosownej Izbie oraz dostarczenie Zamawiającemu kopii aktualnych dokumentów należeć będzie 

do obowiązków Wykonawcy w całym okresie wykonywania przedmiotu umowy. 

 

Lp. Nazwisko i imię / 

Nazwa podmiotu 

Stanowisko /funkcja 

/zadanie w realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Uprawnienia i nazwa 

specjalności 

Sposób dysponowania 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

… 

 

    

 

 

......................................................dnia......................2017 r.  

 

................................................................ 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 

 
 


