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.......................................................…………… 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 

 

 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
 

Oświadczam, że do realizacji zamówienia pn : 

 

 

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej - 

Część I zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji 

technicznej.” 

Część II zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w Radymnie wraz z przygotowaniem 

dokumentacji technicznej.” 

Część III zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w Radymnie wraz z przygotowaniem 

dokumentacji technicznej.” 

Część IV zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w Radymnie wraz z przygotowaniem 

dokumentacji technicznej.” 

Część V zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem 

dokumentacji technicznej.” 1 

 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić w zależności na którą części zamówienia składana jest oferta 
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skierowane zostaną następujące osoby: 

L.p. Imię i nazwisko 

Zakres wykonywanych czynności w 

realizacji zamówienia 

(funkcja) 

Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania tymi 

osobami 

1. ……………………………………… 

Projektant posiadający uprawnienia w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

…………………… 

 

 

2. ……………………………………… 

Projektant posiadający uprawnienia w 

specjalności  sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

…………………… 

 

 

3. ……………………………………… 

Projektant posiadający uprawnienia w 

specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych  

…………………… 
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Należy wypełnić stosownie do części zamówienia na którą składana jest oferta. Jeżeli oferta składana jest na kilka części zamówienia 

załącznik należy wypełnić wielokrotnie stosownie do liczby części na które składana jest oferta. 

 

.......................................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do występowania 

w obrocie prawnym reprezentowania wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)  

                                                 
2 Wiersz czwarty powyższego wykazu dotyczy wyłącznie części nr II, IV zamówienia i tylko w przypadku składania oferty na część nr II,  IV zamówienia należy 

wypełnić wiersz 4 i wówczas Wykonawca nie wypełnia wiersza 5 powyższego wykazu. 

 
3 Wiersz piąty powyższego wykazu dotyczy wyłącznie części nr I, III, V zamówienia i tylko w przypadku składania oferty na część nr I,  III, V zamówienia należy 

wypełnić wiersz 5 i wówczas Wykonawca nie wypełnia wiersza 4 powyższego wykazu. 

 

4. 2 ……………………………………… 

Kierownik budowy posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 2 

……………………………………………

……………… 

 

 

5.3 ……………………………………… 

 

Kierownik budowy posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej  uprawniony 

do kierowania robotami budowlanymi 

przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków 3 

……………………………………………

…………………… 

 

 


