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            Załącznik nr 6 do SIWZ,  Nr: ZP.271.1.5.2015 
 
1. Zamawiający: 
       Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 

ul. Warszawska 28 
05-480 Karczew 
 

2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 
 
Lp. 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

NIP 

  
 
 
 
 

  

 

 

WYKAZ OSÓB:   

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja boiska piłkarskiego przy 

ulicy Trzaskowskich w Karczewie realizowana w ramach „Programu rozwoju inwestycji 

sportowych”, dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Znak 

postępowania: ZP.271.1.2015,  na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w punkcie 6.1. ppkt 

4) SIWZ, oświadczam(y), że w realizacji niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące 

osoby:  

 

IMIĘ I 
NAZWISKO 

 

 
Opis posiadanych uprawnień budowlanych  – 

zgodnie z punktem 6.1. ppkt 4) SIWZ 
 
 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą przez 
Wykonawcę składającego 

ofertę: 

(1) (2) (3) 

 
………………………

………………… 

 

 
Opis posiadanych uprawnień budowlanych: 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
Numer uprawnień:………..……….………………
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
Data nadania uprawnień:…………….……………
……………………….………………………… 
 
 
 
 
 
 

Polegam na własnym 
potencjale*   

/ 
Polegam na potencjale 
innego podmiotu*   
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……………………… 

……………………… 

     

 

Opis posiadanych uprawnień budowlanych: 
………………………………………………………
………………………………………………………. 
……………………………………….……………… 
 
Numer uprawnień:………..……….………………
………………………………………………..… 
………………………………………………….. 
Data nadania uprawnień:…………….……………
……………………….………………….……… 
 

Polegam na własnym 
potencjale*   

/ 
Polegam na potencjale 
innego podmiotu*  

 
Uwaga: (Wykonawca może załączyć kserokopię uprawnień, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną) 
 
*Wykonawca zobowiązany jest skreślić niewłaściwe 
 
Uwaga: w przypadku zaznaczenia „Polegam na potencjale innego podmiotu”, Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. Przedmiotowy dokument należy złożyć w oryginale. 
 
 
Jednocześnie oświadczam/my że: 
Wskazane w ww. wykazie osoba(y), która(e) będzie(ą) uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiada(ą) wymagane uprawnienia (zgodnie z pkt 7.1.3. SIWZ). 

 
 
 
............................................, ..................... 2015 r. 
 Miejscowość  data 
 
 
 
 

…………………………..…………………………………….. 
Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ch) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka 
z imieniem i nazwiskiem 

 
 


