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ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6; 40-844 KATOWICE
nr telefonu/faksu (+48-32) 254 60 31, (+48-32) 254 17 17
WYKONAWCA:
pełna nazwa/firma: ..........................................................................................................................
adres: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ................................................................. nr faksu .........................................................
nr NIP/PESEL ........................................................ nr REGON ..........................................................
KRS/CEiDG: ......................................................................................................................................
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci
elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – Etap IV (znak sprawy ZP/09/PN/FA/2017), oświadczam, że Wykonawca, którego
reprezentuję dysponuje osobami o poniżej wskazanym doświadczeniu i kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami:

Lp.

1.

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności w
realizacji
zamówienia

Posiadane uprawnienia
(nazwa uprawnień, numer i
przez kogo wydane, data
wydania, termin ważności, o
ile dotyczy)

Doświadczenie zawodowe
(przeprowadzone szkolenia),
niezbędne do wykonania
zamówienia

Wykształcenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia

Podstawa
dysponowania
osobami

Co najmniej jedna osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2017 r, poz. 1332 z późn. zm.), z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w
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budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależy do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa
1.1.

Co najmniej jedna osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako kierownik robót branżowych, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1332 z późn. zm.), z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.

2.1. .
1
.
Co najmniej jedna osoba, która będzie wykonywać zamówienie jako kierownik robót branżowych, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1332 z późn. zm.), z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnej, oraz przynależy do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.

3.1. 1
.
4.

.

Co najmniej dwie osoby, posiadające kwalifikacje w zakresie kwalifikowania okablowania strukturalnego do 25 letniej gwarancji niezawodności oraz nadzoru nad
pracami instalacyjnymi lub wykonywania instalacji, potwierdzone aktualnymi imiennymi tytułami Certyfikowanego Instalatora wystawionymi przez producenta lub
producentów oferowanego systemu okablowania strukturalnego.

4.1.

4.2.
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Co najmniej dwie osoby, które będą instalowały koryta tras kablowych i prowadziły przewody, z których każda musi wykazać się co najmniej jednym uczestnictwem
w instalowaniu koryt tras kablowych i prowadzenia przewodów w zakresie okablowania strukturalnego z 25 letnią gwarancją niezawodności.

5.

5.1.

5.2.

3. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
ich posiadania.

............................ , dnia .................................
(miejscowość)

..................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy)
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