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WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

[Zgodnie z pkt. 8.4 SIWZ Składany na wezwanie Zamawiającego] 

 

 

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

/podać nazwę  i adres Wykonawcy/ 

 
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac budowlanych 
polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury - dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym 
wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów 
bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w 
ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. 
Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.” 
 
składam niniejsze oświadczenia: 
 
 

1) Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby: 



  

Strona 2 z 3 

 

Imię 
i Nazwisko 

 
Zakres wykonywanych czynności 

(stanowisko) 

Opis kwalifikacji zawodowych, 
uprawnienia potwierdzające 

spełnienie warunku 
określonego  

w  pkt. 5.1.3. SIWZ 

Doświadczenie  
w okresie:  
od (mm-rr) 
do (mm-rr) 

Podstawa 
dysponowania 

osobami* 

1 2 3 4 5 

 Kierownik budowy 

 
Posiada doświadczenia w 
kierowaniu/ nadzorowaniu 
robotami budowlanymi w 
zakresie konstrukcyjno – 

budowlanym 
 

od ……………… 

do ……………… 

(minimum 5 letnie 

doświadczenie) 

zasoby własne* 

 

zasoby innych podmiotów* 

*Wykonawca skreśla lub usuwa jeżeli nie dotyczy. 

 
Oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe 
opisane w pkt 5.1.3. SIWZ. 
 

 
 

2) OŚWIADCZENIE KOŃCOWE 

Oświadczam/amy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania  oferty  

w imieniu Wykonawcy 
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UWAGA: 
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 „Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamrowienia”, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy), zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w  art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

W przypadku powoływania się przez wykonawcę na w/w dokumenty, wykonawca zobowiązany jest podać zamawiającemu pełną 
nazwę i numer referencyjny postępowania. 

  

 


