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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu nr 1/2018 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

NA POTRZEBY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(nazwa i adres Oferenta) 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018 o nazwie: 

Realizacja prac budowlanych dla przeprowadzenia remontu IV pietra budynku Centrum 

Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp. Z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach 

projektu: „Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej 

Rodziny Sp. z o.o.” 

 

oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

pkt. IV. Ogłoszenia o zamówieniu: „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków”, pkt. 1 ppkt a,b,c obszar: „Wiedza i doświadczenie” 

tj. dysponuję(my) niezbędną wiedzą i doświadczeniem  na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia:*  

w ramach podpunktu a: Wykonawca prowadził działalność, która jest zarejestrowana (KRS lub CEiDG) co 

najmniej 10 lat od dnia złożenia oferty. W celu weryfikacji spełnienia warunku do oferty należy załączyć 

aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) wydruk z KRS lub CEIDG 

 

LP Nazwa firmy Data rejestracji Zakres prowadzonej 

działalności 

Podstawa wpisu 

1     

2     

3     

 

W ramach podpunktu b: Wykonawca wykazał wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat min. 3 

projektów budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy budynków użyteczności 

publicznej lub służby zdrowia o kubaturze co najmniej 10 000 m3.  

 

 

LP Nazwa 

opracowania 

Data 

opracowania 

projektu 

Kubatura  Podstawa do 

sprawdzenia- nr telefonu i 

nazwisko osoby do 

weryfikacji danych np. 

Inwestora 

1     

2     

3     
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4     

5     

…     

 

W ramach podpunktu c: Wykonawca wykazał zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat prac 

budowlano montażowych min. 3 projektów budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy 

budynków użyteczności publicznej, w szczególności dla celów służby zdrowia o wartości powyżej 

500 000,00 zł 

LP Nazwa obiektu i 

adres 

Data 

wykonywania 

prac 

Zakres prac i ich  

wartość 

Podstawa do 

sprawdzenia- nr telefonu i 

nazwisko osoby do 

weryfikacji danych np. 

Inwestora 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

Oświadczenie składam ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 

 

 

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

            (miejscowość i data)                                                (podpis i pieczęć oferenta) 

 

*Należy uzupełnić tabelę poniżej podając informację o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu 


