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Załącznik nr 3.6 do SIWZ 
WZÓR 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewn ętrznych wraz z remontem 
schodów wewn ętrznych i zewn ętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i 
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budyn ku przedszkola przy ul. 1 
maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewn ętrznej instalacji gazu w 
ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszk ola przy ul. 1 Maja 6 w 
Branicach wraz z przebudow ą wewnętrznej instalacji gazu” 

  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego………………………………. 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY:  
Gmina Branice 
ul. Słowackiego 3 
48-140 Branice 
fax: 77 48 68 230 
email: ug@branice.pl 
 
2. WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
L.p
. 
 

Nazwa Wykonawcy(ów)  
 

Adres(y) Wykonawcy(ów)  
 

 
 

  

 
Oświadczam(y), że: 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
Lp. nazwa 

zamówienia 
i miejsce jego 

wykonania  

opis 
przedmiotu 

zamówienia z 
podaniem 
rodzaju 

wykonanych 
robót 

budowlanych 

wartość 
(brutto) 
roboty 

data 
wykonania 

(zakończenia
) 

(dd/mm/rrrr) 

Zamawiający 
(nazwa, adres) 
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przez opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót budowlanych, 
Zamawiający rozumie określenie, czego dotyczyło dane zamówienie (opisane w sposób 
umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy dana robota budowlana potwierdza spełnienie 
przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu). 
 
Wykonawca załącza również dowody/poświadczenia dotyczące najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powy ższych o świadczeniach s ą 
aktualne  
i zgodne z prawd ą oraz zostały przedstawione z pełn ą świadomo ścią konsekwencji 
wprowadzenia zamawiaj ącego w bł ąd przy przedstawianiu informacji.  
 
Miejscowo ść i data      Podpisy osób upowa żnionych  
 
…………………………………   …………………………………………..               
                                                                                                       
 
 

 
 


