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

(miejscowość i data) 

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

(pieczęć Wykonawcy 

 

OFERTA 

Wykaz doświadczenia osoby skierowanej do realizacji ww. zamówienia, której zostanie powierzona funkcja 

kierownika budowy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

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

wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.”1 
 

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

nazwa firmy 

 

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

adres 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić w zależności na którą części zamówienia składana jest oferta 
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………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

NIP 

 

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

telefon, faks, e-mail 

 

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

imię i nazwisko i dane teleadresowe osoby wskazanej do kontaktu w ramach tej oferty 

 
 

Oświadczam, że do realizacji zamówienia pn.: 

Część I zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 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 V zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem 

dokumentacji technicznej.”, 

skierowana/y zostanie Pan/Pani…………………………………………………………………………………………………… któremu/-ej 

zostanie powierzona funkcja kierownika budowy posiadający/-a uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, jak również posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków, tj. osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami prawa budowlanego 

oraz która przez co najmniej  18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych  prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, posiadający/-a 

dodatkowo doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegającej/ych na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu wielorodzinnego 

w ramach jednej umowy, z których każda swym zakresem obejmowała roboty ogólnobudowlane, wymienionej/-ych w poniższym wykazie: 
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L.p. 

Określenie/nazwa 

inwestycji/zamówienia/robót 

budowlanych 

Podmiot na rzecz którego 

została zrealizowana 

inwestycja/zamówienie/robot

a budowlana 

Wartość 

inwestycji/zamówienia/ro

bót budowlanych 

Funkcja 

sprawowana przez 

osobę wyznaczoną 

do pełnienia 

funkcji 

kierownika 

budowy 

Termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

inwestycji/zamów

ienia/robót 

budowlanych 
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.......................................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do występowania 
w obrocie prawnym reprezentowania wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)  


