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7. Oś Priorytetowa:  

 

      Załącznik nr 4 Cz. I do SIWZ 
Znak sprawy: WAD-2900-II/2014/SISP-2 

 

………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy i nr  tel./faksu) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ  
o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia 

 

Ja (My) niżej podpisany(ni) ………………………………………………………..…………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz:….………………………………………………………………...…... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na przetarg nieograniczony pn.: 

Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie 
Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN 
wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk) – modernizacja pomieszczeń  
dla Informatorium  w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2  
(SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu 
informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – 
dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez 
portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem 
minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”. 

 

Część I przedmiotu zamówienia: 

Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie 
Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. 

W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy  
i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

1. wykonaliśmy następujące zamówienia o podobnym charakterze do przedmiotu 
zamówienia - prace remontowo-budowlane, o wartości brutto nie mniejszej niż 
220.000,00 zł każde. 
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7. Oś Priorytetowa:  

Lp. 
Opis przedmiotu 

zamówienia  

Wartość 
zamówienia 
(brutto w zł) 

Okres realizacji 
Podmiot zlecający 

zamówienie  
(adres i nr telefonu) 

Data 
rozpoczęcia

Data 
zakończenia 

1      

2      

3      

4      

Uwaga: 

Należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane  
w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone.  

 

2. wykonaliśmy następujące dostawy mebli biurowych o wartości brutto nie 
mniejszej niż 49.000,00 zł każda. 

 

Lp. 
Opis przedmiotu 

zamówienia  

Wartość 
zamówienia 
(brutto w zł) 

Okres realizacji 
Podmiot zlecający 

zamówienie  
(adres i nr telefonu) 

Data 
rozpoczęcia

Data 
zakończenia 

1      

2      

3      

4      

Uwaga: 

Należy załączyć dowody określające, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.  

 

…………………, dnia …………….  ………………………………………………………. 

             (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) 


