
Załącznik nr 5 doSIWZ 

Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi ul. Sosnowa 9 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

 
 
 

  

 
 

 

  

 
Oświadczam/my że: 
 niżej wymieniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia: Malowanie pomieszczeń w 

budynkach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi ul. Sosnowa 9  
 niżej wymieniona osoba posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie 

określone w pkt. IX.1.3 SIWZ 
 

Kierownik budowy  
Imię i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe -
Uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi 

Doświadczenie 
zawodowe na 

stanowisku 
kierownika budowy 

Podstawa dysponowania 
osobą 

1 2 3 4 

  
Nr…………………………. 
 
Rok wydania…………………. 
 
Specjalność……………. 
 
Zakres ............................ 

 
 
 

dysponuję* 
podstawa dysponowania 
osobą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:…………........ 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 

* niepotrzebne skreślić 
 

Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa  
z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia,  
zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 
2. Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój 
potencjał kadrowy.  
3. W przypadku gdy Wykonawca oświadczy iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt 
Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do 
dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem 
udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
4. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału. 
 
 

……………… 
 
 
 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 


