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

        pieczęć firmy 

 

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

        imię i nazwisko 

 

Oświadczenie Kierownika Projektu 

Oświadczam, iż jako przedstawiciel Oferenta posiadam wymagane doświadczenie 
zgodne z lit b) punktu A.2 Wymagań formalnych.  

Poniżej przedstawiam wykaz realizacji zgodnych z Wymaganiami Formalnymi, w których 
pełniłem/pełniłam* wymaganą funkcję: 

Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiający/ 
Odbiorca 

Termin realizacji 
(data rozpoczęcia i 
data zakończenia) 

Wartość 
zamówienia netto 

PLN  

1.     

2.     

3.     

4.     

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………, dnia ……………… 

 

Podpis  

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

        pieczęć firmy 

 

 

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

        imię i nazwisko 

Oświadczenie Inspektora Nadzoru  

Branży Konstrukcyjno-Budowlanej 

Oświadczam, iż jako przedstawiciel Oferenta posiadam wymagane doświadczenie 
zgodne z lit a)  punktu A.2 Wymagań formalnych.  

Poniżej przedstawiam wykaz realizacji zgodnych z Wymaganiami Formalnymi, w których 
pełniłam/pełniłem* wymaganą funkcję: 

Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiający/ 
Odbiorca 

Termin 
realizacji 

(data 
rozpoczęcia i 

data 
zakończenia) 

Wartość 
zamówienia 
netto PLN  

1.     

2.     

3.     

4.     

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………, dnia ……………… 

 

Podpis  

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

        pieczęć firmy 

 

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

        imię i nazwisko 

Oświadczenie Inspektora Nadzoru  

Branży Instalacyjnej 

Branża:……………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż jako przedstawiciel Oferenta posiadam wymagane doświadczenie 
zgodne z lit b) punktu A.2 Wymagań formalnych.  

Poniżej przedstawiam wykaz realizacji zgodnych z Wymaganiami Formalnymi, w których 
pełniłam/pełniłem* wymaganą funkcję: 

Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiający/ 
Odbiorca 

Termin realizacji 
(data rozpoczęcia i 
data zakończenia) 

Wartość 
zamówienia netto 

PLN  

1.     

2.     

3.     

4.     

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………, dnia ……………… 

Podpis  

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

        pieczęć firmy 

 

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

        imię i nazwisko 

 

Oświadczenie Inżyniera Projektu - Rezydenta 

Oświadczam, iż jako przedstawiciel Oferenta brałem/brałam* udział w realizacjach 
zgodnych z lit a) punktu A.2 Wymagań formalnych.  

Poniżej przedstawiam wykaz realizacji zgodnych z Wymaganiami Formalnymi, w których 
brałem/brałam* udział: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Zamawiający/ 

Odbiorca 

Termin realizacji 
(data rozpoczęcia i 
data zakończenia) 

Wartość 
zamówienia netto 

PLN  

1.     

2.     

3.     

4.     

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………, dnia ……………… 

 

Podpis  

……………………………………… 

 


