
 
 

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

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry oraz w ulicy Piłsudskiego w Karczewie. 

             Załącznik nr 6 do SIWZ,  Nr: ZP.271.12.2016 
 

WYKAZ OSÓB 
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę DO 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: Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Osiedla Zagóry oraz w ulicy Piłsudskiego w Karczewie. Znak 
postępowania: ZP.271.12.2016, oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy 
następującą osobę która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 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 6.1.3.2 SIWZ 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą przez 

Wykonawcę: 

(1) (2) (3) (4) 
1.  

 
 
 
………….…………… 
……………………… 
 
 
 
 

Oświadczam(y), że: 
1) wskazana osoba posiada wymagane 
uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
TAK / NIE *)  
2) jest aktualnie wpisana na listę 
członków właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego:      TAK / NIE *)    

 
dysponuję* 
podstawa 
dysponowania osobą: 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- 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 inny podmiot 
zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy. 
 
 
............................................, ..................... 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 


