
                                                                                                                                Załącznik nr 5 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, 

wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie, w zakresie budowy hali systemowej dla WARR S.A. 

 
Znak sprawy: 1/21 z dn. 10.03.2021 r. 

 

 

                                        DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

 

Nazwa i adres firmy ................................................................................................................. 

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

obejmujący co najmniej: 

⮚ opracowanie jednego projektu budowlanego hali systemowej o pow. nie mniejszej niż 450m2, 

zakończonego uzyskaniem decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji lub 

pozwolenia na budowę lub przyjętym zgłoszeniem wykonania robót budowlanych; 

 
 

Rodzaj i miejsce realizacji usługi 

 

Podmioty, na rzecz których 

usługi te zostały wykonane 

 

Okres realizacji 

 od ….. – do ….. 

 

Wartość usług zrealizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

   

    

    

                                                                                     

Załączniki: 

......... egz. dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  

Opisanie przedmiotu usług powinno być sporządzone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy wskazana usługa 

potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, opisanego przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ 

 
                                                                                                  ....................................................... 
                                                                                                                    data i kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy  
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