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Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego 

Wzór wykazu robót 
 
 

WYKAZ ROBÓT 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej. Erem Pięciu Męczenników 
Bieniszew-Klasztor 1, 62-530 Kazimierz Biskupi 
NIP: 665-231-07-87, REGON: 040022890 
Nr telefonu: +48 63 241-15-00 
Adres poczty elektronicznej: bieniszew.klasztor@gmail.com 
Strona internetowa: http://www.kameduli.com.pl    

 
WYKONAWCA: 
…………………………………………………..….. 
…………………………………………………..….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………..….. 
…………………………………………………..….. 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Składając ofertę na „Przeprowadzenie prac remontowych i restauratorskich przy części 
obiektów wchodzących w skład zespołu klasztornego OO Kamedułów w Bieniszewie, 
obejmujących budynek bramy wjazdowej, budynek gościnny pierwszy (obydwa 
skrzydła), budynek gościnny drugi „Forysterium”, budynek Kościoła p.w. Narodzenia 
NMP”, w zapytaniu ofertowym prowadzonym przez Kongregację Eremitów Kamedułów 
Góry Koronnej. Erem Pięciu Męczenników przedkładam, zestawienie robót 
budowlanych, o których mowa w rozdziale 6.1.1 zapytania ofertowego 
 

 
 
 

Lp. 

Rodzaj zrealizowanych robót 
(podanie nazwy inwestycji i miejsca jej 
realizacji z opisem pozwalającym na 

ocenę spełniania warunku udziału  
w postępowaniu)* 

 
Zamawiający 

(nazwa podmiotu, 
na rzecz którego 
roboty te zostały 

wykonane) 

Wartość robót  
[w zł brutto] ** 

Daty wykonania 
zamówienia 

Data 
rozpoczęcia 
[dd/mm/rrrr] 

Data 
zakończenia 
[dd/mm/rrrr] 
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oraz 
załączam dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były 
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
	

*	 Wykonawca,	 który	 wykazuje	 robotę	 budowlaną,	 obejmującą	 zakres	 szerszy	 od	wymaganego	w	 celu	
spełnienia	 warunku	 udziału	 w	 postępowaniu,	 zobowiązany	 jest	 do	 podania	 informacji,	 że	 robota	
budowlana	obejmowała	swoim	zakresem	warunki	wskazane	w	pkt	6.1.1	Zapytania	Ofertowego. 

**	 Wykonawca,	 który	 wykazuje	 robotę	 budowlaną,	 obejmującą	 zakres	 szerszy	 od	wymaganego	w	 celu	
spełnienia	warunku	udziału	w	postępowaniu,	zobowiązany	 jest	do	podania	wartości	 brutto	 roboty	
budowlanej	opisanej	w	pkt	6.1.1	Zapytania	Ofertowego. 

 

 

	

 

………………………………………… 
(miejscowość i data) 

…………………………………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

	
 


