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Nazwa, adres i dane wykonawcy składającego ofertę: 
 
 

 
 

 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

określonego w punkcie 5.2.3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w ramach kryteriów oceny ofert 

 

Oświadczam, że dysponuję / będę dysponował* 
 

Lp. 

Imię i nazwisko 

osoby, która będzie 

uczestniczyła 

w wykonywaniu 

zamówienia 

Nr części 

zamówienia** 

Okres 

doświadczenia 

(w latach) 
Opis doświadczenie zawodowego (należy wskazać 

wykonywany zawód oraz opisać czynności wykonywane w 

ramach wykazywanego doświadczenia) 

Informacja 

o podstawie 

do dysponowania 

osobą*** (np umowa o 

pracę w wymiarze ½ 
etatu) 

1  
  

  

2  
  

  

3  
  

  

4  
  

  

5  
  

  

6  
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Lp. 

Imię i nazwisko 

osoby, która będzie 

uczestniczyła 

w wykonywaniu 

zamówienia 

Nr części 

zamówienia** 

Okres 

doświadczenia 

(w latach) 
Opis doświadczenie zawodowego (należy wskazać 

wykonywany zawód oraz opisać czynności wykonywane w 

ramach wykazywanego doświadczenia) 

Informacja 

o podstawie 

do dysponowania 

osobą*** (np umowa o 

pracę w wymiarze ½ 
etatu) 

7  
  

  

8  
  

  

*niepotrzebne skreślić 

**należy wpisać w stosunku do której części zamówienia 

***należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto, jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,  
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

..................., data …………………………………………. 
(miejscowość i data) 

          ……………………………………………………….. 
Pieczęć imienna (zalecane) i podpis osób/osoby      

uprawnionych/uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


