
Załącznik nr 7 do SIWZ   
 

Wykaz osób,  
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w 
Gołotczyźnie, Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

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

  
 
 

 

  
 
 

 

 

 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Gołotczyźnie wraz z systemem zarządzania energią w budynkach przy ul. Ciechanowskiej 18b w 
Gołotczyźnie, oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku udziału w 
postępowaniu określonego w pkt. 5.1.3.2 SIWZ wykazuję (wykazujemy) następujące osoby:  
 

Imię i nazwisko i 
zakres wykonywanych 

czynności 
                                     Kwalifikacje zawodowe 

Podstawa 
dysponowania 

osobą 

1 2 3 

 
……………………… 

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

 
Kierownik budowy 

a) posiada uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

 

Nr uprawnień……………………………………z dnia ……………………….. 
 
 

b) posiada doświadczenie na stanowisku kierownika budowy obejmujące 
swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane .………lat  

dysponuję* 
 
 

będę 
dysponował* 

 

 
……………………… 

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

 
Kierownik robót 

sanitarnych 

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 

Nr uprawnień……………………………………z dnia ……………………….. 
 
 

b) posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w 
zakresie instalacji sanitarnych …………………lat  

dysponuję* 
 
 

będę 
dysponował* 

 

 
……………………… 

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

 
Kierownik robót 
elektrycznych 

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń elektrycznych 

 

Nr uprawnień……………………………………z dnia ……………………….. 
 
 

b) posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w 
zakresie instalacji elektrycznych …………….…lat  

dysponuję* 
 
 

będę 
dysponował* 

 

 
* 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.  
 
 
 
 
 

…….…………… ……………………………………….……….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
 


