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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

………………………………………………. 

        pieczęć Wykonawcy 

 

Tytuł zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż instalacji elektrycznej 

polegający na wymianie żarówek oraz świetlówek na oświetlenie energooszczędne  typu LED wraz z 

oprawami oraz automatyką RTS na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego „BUDOWLANI” 

Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna w ramach projektu pt. „ Poprawa 

efektywności energetycznej budynku: Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani” Szczawnica w celu 

zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do 

atmosfery” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Ja niżej podpisany(a),.................................................................................................................... 

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że zamówienie zostanie zrealizowane  

z udziałem następujących osób: 

Lp.  Nazwisko i imię 
Informacje dotyczące posiadanych 

uprawnień  

 

Informacja o podstawie formalno 

- prawnej do dysponowania 

osobami wymienionymi w 

wykazie  

1. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Kwalifikacje zawodowe  

 

a) osoba posiada: 

-  uprawnienia do wykonywania 

działalności i czynności objętych 

przedmiotem zamówienia oraz nie 

znajdują się w stanie upadłości oraz nie 

znajdują się w stanie likwidacji. 

- posiada udokumentowane 

doświadczenie obejmujące w okresie 

ostatnich pięciu  latach przed upływem 

terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonanie w sposób 

należyty co najmniej wymiany opraw 

oświetleniowych na energooszczędne w 

ilości minimum 300 szt. 

(podkreślić posiadany dokument z 

uprawnieniami) 

 

Dysponowanie bezpośrednie* - 

należy wpisać formę współpracy  

………………………………… 

(umowa o pracę/umowa 

zlecenie/umowa o dzieło/ 

samozatrudnienie się osoby 

fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą). 

 

LUB 

 

Dysponowanie pośrednie** - 

należy wpisać formę współpracy 

………………………………… 

(umowa zlecenie/umowa o dzieło 

itp.) i załączyć wypełniony druk 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

zapytania ofertowego 

 

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie nimi dysponował w trakcie realizacji zamówienia i że osoby te będą realnie 

wykonywać przedmiot zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia – należy 

załączyć pisemne zobowiązanie zgodnie z poniższą regułą: 

* Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do 

powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest 

stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą/osobami, na dysponowanie 
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której/których powołuje się Wykonawca. Bez znaczenia jest tu charakter prawny takiego stosunku, tzn. czy jest 

to umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy też samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą. W takim przypadku nie należy składać dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 6 do 

zapytania ofertowego. 

** Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do 

wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tzw. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na 

czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują 

pracownika – w takiej sytuacji należy złożyć wypełniony i podpisany dokument, stanowiący Załącznik nr 6 do 

zapytania ofertowego. 

 

 

 

Miejscowość i data: ............................................ 
………………..…………………………….. 

              (podpis upoważnionego przedstawiciela) 


