
  
 

 
 

Załącznik nr 4 
do Zapytania ofertowego 

z dnia 26.04.2017r 
……………………………………………………….. 
                         (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z 
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami 

L.p. 
Nazwisko i imię 

Opis posiadanych 
uprawnień, kwalifikacji 

Zawodowych, 
doświadczania 
(z podaniem Nr 

uprawnień) 

Doświadczenie 
zawodowe w 

nadzorowaniu 
robót 

budowlanych 
jako kierownik 
budowy/robót 
lub inspektor 

nadzoru 
(podać ilość lat) 

Podstawa do dysponowania 
Wskazana osoba kierowała/nadzorowała następujące budowy z zastrzeżeniem, że wskazane 

roboty budowlane wykonywane były nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

1.  

Uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami 

budowlanymi w 
specjalności 

konstrukcyjno-
budowlanej bez 

ograniczeń 
 

Nr uprawnień 
 

....…………… 
 

Uprawnienia  przy 
zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru 
……………………………  

...... lat Umowa o pracę 

Kierowała/nadzorowała co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, 
przebudowie, remoncie lub modernizacji budynku o wartości co najmniej 400.000,00 zł (słownie: 
czterysta tysięcy złotych) brutto każda. 
1.a) Nazwa zadnia............................. 
   b) Wartość zadania (brutto)................................ 
   c) Podmiot na rzecz którego wykonywano roboty         
       ................................................................................... 
   d) Okres realizacji robót ............................................ 
2.a) Nazwa zadnia............................. 
   b) Wartość zadania (brutto)................................ 
   c) Podmiot na rzecz którego wykonywano roboty 
................................................................................... 
   d) Okres realizacji robót ............................................ 

3.a) Nazwa zadnia............................. 
   b) Wartość zadania (brutto)................................ 
   c) Podmiot na rzecz którego wykonywano roboty 
................................................................................... 



  
 

   d) Okres realizacji robót ............................................ 

2.  

Uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami 
budowlanymi w branży 

sanitarnej w specjalności 
instalacyjnej bez 

ograniczeń 
 

Nr uprawnień 
 

....…………… 

...... lat 

 

 

 

………………………………………………….. 

(podstawa dysponowania) 

Kierowała/nadzorowała co najmniej 1 robotę budowlana o wartości min.  
150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto każda w zakresie której wykonywano 
budowę, przebudowę, remont, rozbudowę lub modernizację instalacji: c.o., c.w.u.: 
1.a) Nazwa zadnia............................. 
   b) Wartość zadania (brutto)................................ 
   c) Podmiot na rzecz którego wykonywano roboty         
       ................................................................................... 
   d) Okres realizacji robót ............................................ 
2.a) Nazwa zadnia............................. 
   b) Wartość zadania (brutto)................................ 
   c) Podmiot na rzecz którego wykonywano roboty 
................................................................................... 
   d) Okres realizacji robót ............................................ 

3.  

Uprawnienia budowlane 
w specjalności 

instalacyjnej w zakresie  
instalacji elektrycznych  

bez ograniczeń. 
 

Nr uprawnień 
 

…………… 

 

...... lat 

 

 

 

………………………………………………….. 

(podstawa dysponowania) 

Kierowała/nadzorowała co najmniej  1 robotę budowlaną o wartości min. 20 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia  tysięcy złotych) brutto każda, w zakresie której wykonywano budowę, przebudowę, 
remont, rozbudowę lub modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
1.a) Nazwa zadnia............................. 
   b) Wartość zadania (brutto)................................ 
   c) Podmiot na rzecz którego wykonywano roboty         
       ................................................................................... 
   d) Okres realizacji robót ............................................ 
2.a) Nazwa zadnia............................. 
   b) Wartość zadania (brutto)................................ 
   c) Podmiot na rzecz którego wykonywano roboty 
................................................................................... 
   d) Okres realizacji robót ............................................ 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 
………………………………………………………………………. 

(pieczątki imienne i podpisy) 


