WYKAZ OSÓB
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
do
Ja (My), niżej podpisany (-ni) ........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
Dotyczy zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej
podczas realizacji zadania pod nazwą ;Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
rejonie budynku „L” i „M”
SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. : „Przebudowa i modernizacja głębinowego ujęcia wody wraz ze stacją
uzdatniania wody i hydrofornią oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4”.

Oświadczam (-my), że dysponuję następującą osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia:

Funkcja/osoba

Informacje
na temat
kwalifikacji
zawodowych,
uprawnień,
wykształcenia

1

2

Informacje na temat doświadczenia osoby
skierowanej do wykonywania zamówienia

3

I.

Inspektor nadzoru
inwestorskiego
w
branży
robót
sanitarnych

(imię i nazwisko)

posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a które uprawniają do pełnienia
samodzielnych
funkcji
technicznych
w
budownictwie przy realizacji przedmiotu
zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres od co najmniej 5 lat, licząc od dnia uzyskania
tych uprawnień, TAK/NIE*
II. oraz posiadać, co najmniej 3 letnie doświadczenie
zawodowe
w
nadzorowaniu
robotami
budowlanymi branży sanitarnej, w tym
doświadczenie przy realizacji minimum dwóch
inwestycji których przedmiotem była budowa,
przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej lub jej części objętej
robotami, o długości minimum 200 mb każda
z nich, obiektów kategorii XXVI wymienionych
w załączniku do Ustawy Prawo Budowlane
Kategorie Obiektów Budowlanych.
1.
………………………………………………………………………………………
(nazwa inwestycji, przedmiot inwestycji, zakres wykonywanych czynności,
funkcja, czas wykonywania czynności (od m-c/rok do m-c/rok)

1

* niepotrzebne skreślić lub nie wypełniać i opatrzyć sformułowaniem „nie dotyczy”
UWAGA: w tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające stwierdzić, czy Wykonawca spełnia warunki
określone w rozdziale V SIWZ
W przypadku korzystania Wykonawcy z zasobów innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków), Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
doświadczeniem innych podmiotów, niezbędnym do realizacji zamówienia.

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

…..…………..………………………………………………..……………………………
(pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
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