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Załącznik nr 3 – Informacje na temat kwalifikacji zawodowych Kierownika Budowy w celu 
ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierownika Budowy”. 
 

1. Proponowana funkcja w ramach umowy: Kierownik Budowy. 
 
2. Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………………. 
 
3. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE  
 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać wg odwrotnej chronologii, że wskazana osoba  
na stanowisko Kierownika Budowy posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik 
budowy/robót z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej jednej roboty 
polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków: 

Zamawiający:  

Nazwa zadania inwestycyjnego:  

Rodzaj robót:  

Pełniona funkcja:  

Czas realizacji zadania inwestycyjnego: 
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

 

 

Zamawiający:  

Nazwa zadania inwestycyjnego:  

Rodzaj robót:  

Pełniona funkcja:  

Czas realizacji inwestycji budowlanej:  
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

 

Etc. 
 

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wskazana osoba na stanowisko Kierownika 
Budowy posiada doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót na robocie/robotach 
polegającej/ych na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w ramach 
której/ych przeprowadzono rozruch budowanej/rozbudowywanej/przebudowanej 
oczyszczalni ścieków: 

Zamawiający:  

Nazwa zadania inwestycyjnego:  

Rodzaj robót:  

Pełniona funkcja:  

Czas realizacji zadania inwestycyjnego: 
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

 

 

Zamawiający:  

Nazwa zadania inwestycyjnego:  

Rodzaj robót:  

Pełniona funkcja:  

Czas realizacji inwestycji budowlanej:  
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

 

 
 
Ocenie poddane zostanie doświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy. 
Minimalnym warunkiem, od którego uzależnione jest uwzględnienie poniżej opisanych elementów 
kryterium oceny jest posiadanie minimum 5-letniego doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót z dziedziny 
gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na 
budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków. 

 
W ramach niniejszego kryterium: 
a. 10 pkt otrzyma oferta, w której osoba ta wykaże jedną robotę polegającą na 

budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w ramach której przeprowadzono 
rozruch budowanej/rozbudowywanej/przebudowanej oczyszczalni ścieków, 

b. 20 pkt otrzyma oferta, w której osoba ta wykaże dwie roboty polegające na 
budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w ramach której przeprowadzono 
rozruch budowanej/rozbudowywanej/przebudowanej oczyszczalni ścieków. 

 
 
PODPIS(Y): 

l.p Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

 

 


