
 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Miasto Radymno, 

 ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

 

 

 

Znak sprawy: RG.I.271.45-4.17-18 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

.......................................................…………… 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 

 
dotyczy zamówienia publicznego pn.: 

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przygotowaniem 

dokumentacji technicznej - 

 

Część I zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie 

wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

 

Część II zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

 

Część III zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

 

Część IV zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

 

Część V zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 

w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.”1, 

 

W Y K A Z 

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane 

Lp. 

Wartość 

brutto roboty 

budowlanej 

(umowy) 

Określenie przedmiotu  

(wskazać szczegółowo miejsce, obiekt itp. 

oraz zakres robót): 

Data wykonania zamówienia 

(termin realizacji 

dzień/miesiąc/rok) 

Podmiot na rzecz 

którego robota została 

wykonana 

(nazwa, adres) rozpoczęcie zakończenie 
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……………………………………………………
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……………………………………………………

…………………………………………………… 

  

 

                                                 
1 Wypełnić wyłącznie odnośnie części zamówienia składana jest oferta 

 



 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

  

 

 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

  

 

 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

  

 

 

Należy wypełnić stosownie do części zamówienia na którą składana jest oferta. Jeżeli oferta 

składana jest na kilka części zamówienia załącznik należy wypełnić wielokrotnie stosownie do 

liczby części na które składana jest oferta. 

 

W przypadku niewystarczającej ilości wierszy – sporządzić wykaz wg powyższego wzoru 
 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do występowania 

w obrocie prawny,  reprezentowania 

wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 


