
Załącznik nr 3
...................................................
(oznaczenie Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zaprojektowanie kotłowni lokalnej o mocy 75 - 90 k W  zasilaj ącej wewn ętrzną  sieć 
centralnego ogrzewania  i  ciepłej  wody u żytkowej  z  wył ączeniem dotychczasowego 
zasilania z budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy  „Słoneczny  Dom”  w  Gołdapi  zlokalizowaneg o  na  nieruchomo ści 
gruntowej o numerze geodezyjnym 232  poło żonej w Gołdapi przy ul . 1 Maja 21 wraz z 
dostaw ą urządzeń i ich monta żem”.

przedkładam:

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię i nazwisko
osób, które b ędą 

realizowały 
zamówienie

(ze wskazaniem: 
1. projektant

ów,

2. kierownik
a budowy) 

Wymagane 
kwalifikacje 
zawodowe, 

doświadczenie * 
i wykształcenie 
niezb ędne do 

wykonania 
zamówienia

(należy wskazać 
rodzaj uprawnień i 

specjalności)

Zakres 
wykonywanych 

czynno ści

Informacja o podstawie do 
dysponowania osob ą

Dysponowanie 
pośrednie**
(dotyczy np. 

zobowiązanie 
podmiotu trzeciego)

Dysponowanie 
bezpo średnie***

Wpisać formę 
współpracy np.: 
umowa zlecenie, 

umowa o dzieło itp.

Wpisać formę 
współpracy np.: umowa 

o pracę/umowa 
zlecenie/ umowa o 

dzieło/ samo 
zatrudnienie itp.
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*  W  przypadku  projektantów  i  osoby  pełni ącej  funkcj ę  kierownika  budowy ,  należy  wykazać  minimum  5  letnie 
doświadczenie w pełnieniu funkcji.

**Pod pojęciem dysponowania po średniego  należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia 
należące do innych podmiotów, tj.: podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji zamówienia w celu wykonania 
pracy związanej z realizacją tego zamówienia, np. oddelegują pracownika.

*** Pod pojęciem  dysponowania bezpo średniego  należy rozumieć  przypadek,  gdy tytułem prawnym do powoływania się 
przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio 
pomiędzy Wykonawcą,  a  osobą  (osobami),  na  dysponowanie  której  (których)  Wykonawca się  powołuje.  Przy  czym przez 
znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie 
usług, czy też samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

____________________, dn. ____________     ____________________________________
                       (podpis)
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