
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik Nr 6 do SIWZ „Wzór wykazu wykonanych projektów i osób”

Modyfikacja nr 1
Postępowanie Nr ZP/26/2012

..................................................
pieczęć adresowa Wykonawcy 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
„Na wykonanie usługi opracowania projektu procesowego instalacji pozyskiwania uranu z 
rud uranowych w ramach realizacji  zadania  nr  7,  z  projektu POIG.01.01.02-14-094/09 
zatytułowanego  „Analiza  możliwości  pozyskiwania  uranu  dla  energetyki  jądrowej  z 
zasobów  krajowych”  na  podstawie  danych  literaturowych  oraz  eksperymentalnych 
prowadzonych w skali laboratoryjnej”
(Postępowanie Nr ZP/26/2012):
Przedstawiam (my):

WYKAZ

należycie wykonanych minimum 2 (dwóch)  projektów instalacji technicznych w zakresie 
przetwarzania przemysłowego, o łącznej wartości na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 zł. 
netto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  praca  została  wykonana 
zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończona

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......................2012  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

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......................2012 r. 

................................................................
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

                    do reprezentowania Wykonawcy
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