
   Załącznik nr 6 do specyfikacji 

WYKAZ OSÓB, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających 

wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ. 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................. 

Adres wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................. 

tel. ..................................... faks ................................... e-mail ..................................... 

Rodzaj specjalności 

 
Imię i nazwisko osoby, 

która będzie pełnić odpowiednią funkcję  
wraz z informacją  o podstawie 

do dysponowania osobą* 
(należy wpisać podstawę dysponowania 
osobą, np.: umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa  
o dzieło, zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania osoby 

do dyspozycji wykonawcy) 
 

Numer uprawnień budowlanych wraz z 
ich szczegółowym zakresem,  

data wydania uprawnień,  
nazwa organu, który je wydał 

lub kopia uprawnień 
 

 
PROJEKTANCI 

 

Instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych,  wentylacyjnyc
h,  gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
bez  ograniczeń 

 
 

 
 

Instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych  i 
elektroenergetycznych 
bez ograniczeń  

 

 

   
   

KIEROWNIK BUDOWY, KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaj specjalności 
 
 

 
 

Imię i nazwisko osoby, 
która będzie pełnić odpowiednią funkcję  

wraz z informacją  o podstawie 
do dysponowania osobą* 

(należy wpisać podstawę dysponowania 
osobą, np.: umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa  
o dzieło, zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania osoby 

do dyspozycji wykonawcy) 

Numer uprawnień budowlanych wraz z 
ich szczegółowym zakresem,  
data wydania uprawnień,  
nazwa organu, który je wydał 
lub kopia uprawnień 
 

 

Kierownik Budowy: 
Instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych,  wentylacyjnyc
h,  gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
bez  ograniczeń 

 

 

Kierownik robót: 
Instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych  i 
elektroenergetycznych 
bez ograniczeń 

 

 



 
 
 

UWAGA*: 

W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, 

tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

niniejszego zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie 

wynikać spełnianie warunku, określonego w punkcie 5.3. SIWZ. 

 

   

......................................... 
Podpisy osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 


