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Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz osób 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Dostawa z montażem punktów ładowania samochodów elektrycznych lub PHEV na potrzeby 

floty samochodowej ZMPG S.A.” 

 

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-31/KJ/2022 

 

…..……………….., dnia ………. 

(miejscowość)   

…………………………………. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Dane dotyczące Wykonawcy:  

Nazwa .....................................................  

Adres  ......................................................  

Nr telefonu/ fax....................................... 

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
 

 

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego Zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione 

osoby: 

 

Lp. 

Imię i nazwisko osób, 

które będą wykonywać 

przedmiot zamówienia 
oraz zakres 

wykonywanych czynności 

przy realizacji przedmiotu 

zamówienia 

Uprawnienia/zaświadczenia  

(podać nazwę i nr 

stosownego dokumentu) * 

Opis doświadczenia 

zawodowego ** 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania*** 

1. 

projektant w specjalności 

instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

…………………………

…….. 

 

  

2. 

projektant sprawdzający w 

specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

…………………………

…….. 

 

  

3. 

projektant w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

 

…………………………

…….. 
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4. 

projektant sprawdzający w 

specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

 

…………………………

…….. 

 

  

5. 

projektant w specjalności 

drogowej 

 

…………………………

…….. 

 

  

6. 

projektant sprawdzający w 

specjalności drogowej 

 

…………………………

…….. 

 

  

7. 

kierownik robót w branży 

drogowej 

 

…………………………

…….. 

 

  

8. 

kierownik robót w branży 

konstrukcyjno-budowlanej 

 

…………………………

…….. 

 

  

9. 

kierownik robót w branży 

elektrycznej 

 

…………………………

…….. 

 

  

* zgodnie z Rozdziałem VI ust. 3 pkt. 3) lit. b) SWZ 

** należy opisać wymagane doświadczenie osób, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 pkt. 3) lit. b) SWZ w 

sposób niebudzący wątpliwości co do spełnienia wszystkich warunków ich dotyczących, 

*** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie, itp. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, że będzie dysponował tymi osobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 

Oświadczam/y, że: 

1) osoby wskazane w niniejszym wykazie posiadają wymagane doświadczenie, o którym mowa w 

Rozdziale VI ust. 3 pkt. 3) lit. b) SWZ. 

 

Do wykazu dołączam/y potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów (….szt.) 

potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i uprawnień zgodnie z 

Rozdziałem VII ust. 1 pkt 6) SWZ, na spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3) lit. 

b) SWZ. 

 

 

 

 

 
 

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

(Pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny 

podpis umocowanego przedstawiciela lub 

przedstawicieli Wykonawcy) 


