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Nazwa i adres Wykonawcy .............................................................................................................. 

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

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 

 

Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – 2 zadania: 
Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – 2 zadania: 

Zadanie 1 pn.: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, działka nr 114, obręb 0003 Gostyń,          

gm. Gaworzyce, odcinek około 0,800 km 

Zadanie 2 pn.: „Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie 

obrębu/wsi objętego PROW”, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce,                         

odcinek około 1,470 km 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie: ZP.271.14.2018 
 

w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale V pkt 5.1.2.3)  

lit. a) SIWZ 

 

 

 

Lp. 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Funkcja w realizacji 

zamówienia 

Wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia  

(rodzaj i nr uprawnień,  

nr zaświadczenia o wpisie 

do izby wraz z datą 

ważności) / 

Doświadczenie jako 

kierownik robót  

(lata pracy) 

Podstawa do 

dysponowania tymi 

osobami/ nazwa innego 

podmiotu  wraz z 

zobowiązaniem * 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

WYKAZ OSÓB  

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI 

BUDOWLANYMI 
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*Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami do kierowania robotami budowlanymi 

(rozdział V pkt 5.1.2.3) lit. a) SIWZ ), polega na zasobach innego podmiotu, w celu udowodnienia, że będzie dysponował jego 

zasobami, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (wraz z formularzem D) zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do 

dyspozycji wskazanej osoby, z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot 

niniejszego zamówienia.  

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Oświadczamy, że osoby wskazane powyżej do pełnienia funkcji kierownika budowy  

posiadają wymagane przepisami uprawnienia budowlane,  

określone przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 5.1.2.3) lit. a) SIWZ opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

              ………………........................................... 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

Data ............................................... 


