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(piecz

Zał cznik Nr 5 do SIWZ

Wykonawcy [ów])

Z A K R E S (C Z
) P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A,
KTÓRY WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZY
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM
My ni ej podpisani działaj c w imieniu i na rzecz:___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania
oferty przez Wykonawców wyst puj cych wspólnie poda pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo
miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców wyst puj cych wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

Składaj c ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
dostaw urz dze multimedialnych wraz z ich monta em do Centrum Interpretacji
Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich
Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO”,
współfinansowanego ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach
Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
- o wiadczamy, e przy realizacji przedmiotowego zamówienia ni ej wymieniona jego cz
zostanie wykonana przy udziale podwykonawców:

L.p.

Cz

przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzy do
wykonania podwykonawcom*

1.

Miejsce i data

2.

__________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego
rejestru albo pełnomocnictwa)

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich
Warszawy na obszarze wpisu na List

Wsparcie

udzielone

przez

wiatowego Dziedzictwa UNESCO”

Norwegi

poprzez

dofinansowanie

ze

rodków

Norweskiego Mechanizmu Finansowego
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*UWAGA: w przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców nale y wpisa
„zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

Miejsce i data

__________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego
rejestru albo pełnomocnictwa)

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich
Warszawy na obszarze wpisu na List

Wsparcie

udzielone

przez

wiatowego Dziedzictwa UNESCO”

Norwegi

poprzez

dofinansowanie

ze

rodków

Norweskiego Mechanizmu Finansowego
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