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Pieczęć wykonawcy




WYKAZ OSÓB, 
KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W  WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
spełniających wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim - (ETAP I)”   
w ramach Projektu pn.: "OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa
( Znak sprawy: A.AT.381.10 .2020 )



Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ……………………………………………………
Adres wykonawcy składającego ofertę: ……………………………………………………
tel. ………………………	faks ………………………	e-mail ………………………
Rodzaj
specjalności
Imię i nazwisko osoby, która będzie odpowiednią funkcję wraz z informacją o podstawie
do dysponowania osobą* (należy wpisać podstawę dysponowania osobą, np.: umowa o pracę**, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy)
Informacje na temat kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności spełniających wymagania określone w SIWZ
Numer uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem,
data wydania uprawnień, nazwa organu, który je wydał lub kopia uprawnień
INSPEKTOR NADZORU – KOORDYNATOR
Branża budowlana




INSPEKTOR NADZORU
Branża
sanitarna 



INSPEKTOR NADZORU
Branża elektryczna 




UWAGA*:
Wraz z w wypełnioną ww. tabelą wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jeden z poniższych dokumentów w odniesieniu do każdej z osób:
	W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany 


jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
	W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach fizycznych lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą należy dołączyć: 


	pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia lub

inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że wykonawca będzie dysponował w/w osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
	Z treści w/w zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby, na których wykonawca polega będą pełniły określone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

W przypadku zatrudniania przez wykonawcę danej osoby na podstawie umowy o pracę wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie że osoby są zatrudnione na umowę o pracę lub kopie zanimizowanej umowy o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów wystąpi sytuacja o której mowa w art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego w SIWZ.






………………………………………………………………………………………………………………..
Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


