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Załącznik nr 5  

 

   (miejscowość, data)  

 
Nr postępowania 4/P/2017 

 

WYKAZ PRAC 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

pełna nazwa (firma) Wykonawcy siedziba (lub miejsce zamieszkania)Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w zapytaniu ofertowym,  wskazujemy następujące zamówienia: 

 

- w celu spełnienia warunku określonego w rozdz. III pkt 3  lit a) zapytania ofertowego: 

 

L.p
. 

 

Nazwa/przedmiot zamówienia 

Data realizacji 
zamówienia 

(dzień/miesiąc/rok) 

Określenie podmiotu, na 
rzecz którego zamówienie 
było realizowane 

 

Informacja o poleganiu 
na wiedzy i 
doświadczeniu innego 
podmiotu 

1. 

- określenie zamówienia (monitoring/inwentaryzacja/badanie naukowe): 
……………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………..….. 

- gatunek objęty zamówieniem: ………………………………….……….. 

- obszar, na którym realizowano zamówienie: …………………………… 

 

 

 

  



„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 
w północno – wschodniej Polsce” 

POIS.02.04.00-00-0032/16 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w celu spełnienia warunku określonego w rozdz. III pkt 3  lit b) zapytania ofertowego: 

 

L.p. Nazwa/przedmiot zamówienia w skład którego wchodził montaż co 
najmniej dwóch sztucznych gniazd dla ptaków strefowych 

Data realizacji 
zamówienia 

(dzień/miesiąc/rok) 

Określenie podmiotu, na 
rzecz którego zamówienie 
było realizowane 

Informacja o poleganiu na 
wiedzy i doświadczeniu 
innego podmiotu 

1. - określenie zamówienia:………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..….. 

- liczba zamontowanych gniazd: ……………………………… 

- gatunek, którego montaż gniazd dotyczył: ……………………….. 

- ewentualne wskazanie osoby, której doświadczenie dotyczy: ……… 

……………………………………………………………………………... 

   

 

 

- w celu spełnienia warunku określonego w rozdz. III pkt 3  lit c) zapytania ofertowego: 

 

L.p. Nazwa/przedmiot zamówienia w skład którego wchodził odłów min. 3 
dorosłych orlików krzykliwych 

Data realizacji 
zamówienia 

(dzień/miesiąc/rok) 

Określenie podmiotu, na 
rzecz którego zamówienie 
było realizowane 

Informacja o poleganiu na 
wiedzy i doświadczeniu 
innego podmiotu 

2.  

- określenie zamówienia (monitoring/inwentaryzacja/badanie naukowe): 
……………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………..….. 

- gatunek objęty zamówieniem: ………………………………….……….. 

- obszar, na którym realizowano zamówienie: …………………………… 
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1. - określenie zamówienia:…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………..... 

- liczba odłowionych orlików krzykliwych: …………………………… 

- ewentualne wskazanie osoby, której doświadczenie dotyczy: ……….. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 podpis/podpisy osób uprawnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 


