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               Załącznik nr 6 do SIWZ,  Nr: ZP.271.9.2016 
 

WYKAZ OSÓB 
KTÓRE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim. Znak 
postępowania: ZP.271.9.2016, oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy 
następujące osoby: 
 

a) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej - wskazaną do pełnienia funkcji Kierownika budowy: 

 
Lp. Imi ę i nazwisko osoby, 

która będzie pełnić funkcj ę 
Kierownika budowy 

 

Opis posiadanych kwalifikacji  – należy 
podać informacje w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełnienia warunku, o którym 
mowa w punkcie 6.1. pkt 4) SIWZ 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą przez 
Wykonawcę składającego 

ofertę: 
(1) (2) (3) (4) 
 
1. 

 
…….. 
 
 
 

 
Oświadczam(y), że wskazana osoba 

posiada wymagane uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej  TAK / NIE *)  

 
  

 
dysponuję* 
podstawa 
dysponowania osobą: 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (należy podać 
jakie)* 
……………………….. 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego 
podmiotu*  

*) niewłaściwe skreślić 
 
 

b) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 

 
Lp. Imi ę i nazwisko osoby 

 
Opis posiadanych kwalifikacji  – należy 

podać informacje w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku, o którym 

mowa w punkcie 6.1. pkt 4) SIWZ 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą przez 
Wykonawcę składającego 

ofertę: 
(1) (2) (3) (4) 
 
1. 

 
…………….. 
 
 
 
 

 
Oświadczam(y), że wskazana osoba 

posiada wymagane uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi 

 
dysponuję* 
podstawa 
dysponowania osobą: 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 



 
 

 
Zamawiający: Gmina Karczew  – Urząd Miejski  w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim. 
 

 

 w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych elektroenergetycznych 

TAK / NIE *) 

 
  

- inne (należy podać 
jakie)* 
……………………….. 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego 
podmiotu*  

*) niewłaściwe skreślić 
 
 
Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuję”  należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę 
z osobą (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa 
cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną 
działalność gospodarczą). 
2. Przez stwierdzenie „b ędę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci 
zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy. 
 
3. 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. Dokument musi w swojej treści, oprócz informacji kto jest podmiotem 
udostępniającym/przyjmującym zasoby, zawierać co najmniej: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału. 
 
 
 
 
 
 
 
............................................, ..................... 2016 r. 
 Miejscowość  data 
 
 
 
 
 
 

…………………………..…………………………………….. 
Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej/-ych do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

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

 
 


