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Załącznik nr 9 – Wykaz osób składany w celu oceny oferty w kryterium – Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia 

 

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

                         Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Wykaz osób 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy skierować  następujące 

osoby;  

Lp. Imię i nazwisko Informacje na temat 

kwalifikacji zawodowych ( nr 

uprawnień bud. do kierowania 

rob. bud. specjalność 

Zakres 

wykonania 

czynności  

Informacje o 

podst. dysnow. 

wskazanymi 

osobami 

1 2 3 4 5 

1  Proponowana osoba posiada 

uprawnienia budowlane ( bez 

ograniczeń ) do kierowania 

robotami budowlanymi w 

zakresie sieci instalacji i 

urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych Nr uprawnień 

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

Kierownik robót 

sanitarnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenia w realizacji 

robót budowlanych ............... 

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

( nazwa zamówienia w 

realizacji, którego uczestniczyła 

proponowana osoba) 

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

(stanowisko) ........................ 

( termin realizacji zamówienia 

od-do zamówienie to 

obejmowało 

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

( przebudowę lun nadbudowę 

lub remont) budynku ............ 

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

Wartość robót branży sanitarnej 
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2  Proponowana posiada 

uprawnienia budowlane ( bez 

ograniczeń ) do kierowania 

robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci instalacji i 

urządzeń elektrycznych Nr 

uprawnień 

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

 

Kierownik robót 

elektrycznych 

 

Doświadczenia w realizacji 

robót budowlanych ............... 

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

( nazwa zamówienia w 

realizacji, którego uczestniczyła 

proponowana osoba) 

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

(stanowisko) ........................ 

( termin realizacji zamówienia 

od-do zamówienie to 

obejmowało 

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

( przebudowę lun nadbudowę 

lub remont) budynku ............ 

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

Wartość robót branży 

elektrycznej 

     

 

Uwaga: 

a) Dokument składany w celu oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty – „ Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 

b) Kol. 5 – Należy podać stosunek prawny łączący Wykonawcę ze wskazaną osobą ( umowa o 

pacę, zlecenie itp.) w przypadku osób, które będą udostępnione Wykonawcy przez podmioty 

trzecie należy wpisać „ zobowiązani podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych do 

wykonania zamówienia. 

c) Osoby wykazane w tabeli powyżej będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W związku z 

powyższym osoby wyszczególnione w tabeli powyżej muszą być tożsame z osobami 

wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie osób które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia ( załącznik nr 8 do SIWZ), składamy na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania. 

 

................................................. dnia .................................................... 

 

                                                       ........................................................................................ 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


