
    
 

 
 

Lp. Wartość nadzorowanej usługi   TAK / NIE – zakreślić prawidłowe 

1 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  
- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 

drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 2.000.000,00 zł brutto do 3.999.999,99 zł brutto 
oraz                                     

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto  

    (jest to warunek obowiązkowy)                              - 0 pkt  
 

TAK/NIE 

 

2 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  
- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 

drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 4.000.000,00 zł brutto do 7.999.999,99 zł brutto 
oraz  

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto       - 10 pkt  

 

TAK/NIE 

 

3 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  TAK/NIE 



    
 

 
 

- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 
drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 8.000.000,00 zł brutto oraz  

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto      - 20 pkt  

 

 

 

Lp. Wartość nadzorowanej usługi   TAK / NIE – zakreślić prawidłowe 

1 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  
- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 

drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 2.000.000,00 zł brutto do 3.999.999,99 zł brutto 
oraz                                     

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto  

    (jest to warunek obowiązkowy)                              - 0 pkt  
 

TAK/NIE 

 

2 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  
- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 

drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 4.000.000,00 zł brutto do 7.999.999,99 zł brutto 
oraz  

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto       - 10 pkt  

 

TAK/NIE 

 

3 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  
- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 

drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 8.000.000,00 zł brutto oraz  

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto      - 20 pkt  

 

TAK/NIE 

 

 



    
 

 
 

Lp. Wartość nadzorowanej usługi   TAK / NIE – zakreślić prawidłowe 

1 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  
- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 

drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 2.000.000,00 zł brutto do 3.999.999,99 zł brutto 
oraz                                     

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto  

    (jest to warunek obowiązkowy)                              - 0 pkt  
 

TAK/NIE 

 

2 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  
- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 

drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 4.000.000,00 zł brutto do 7.999.999,99 zł brutto 
oraz  

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto       - 10 pkt  

 

TAK/NIE 

 

3 za doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży:  
- drogowej, nad budową polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy 

drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości ogólnej robót 
budowlanych minimum 8.000.000,00 zł brutto oraz  

-  mostowej na robocie budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie 
lub budowie mostu drogowego o wartości robot minimum 700.000,00 
zł brutto      - 20 pkt  

 

TAK/NIE 

 

 

 


