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Załącznik numer 7 do SIWZ 

 
Zamawiający: 

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 3 

86-100 Świecie 

Dane Wykonawcy: 

**************** 

**************** 

(pełna nazwa/firma i adres Wykonawcy) 

  

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa 

wodnego 

w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, numer sprawy: VPS.PN.1.2018 
 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (86-100), ul. Sienkiewicza 3, 

przedkładam: 

     

wykaz osób, skierowanych przez nas (Wykonawcę) do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
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Lp. 

Imię i nazwisko osoby, 
która będzie skierowana 
do realizacji zamówienia 

publicznego** 

Informacja 
o minimalnym zakresie 
wykonywanych przez 

wskazaną osobę czynności** 

Szczegółowe informacje 
o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, 
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do 

wykonania zamówienia publicznego 
wskazanej osoby** 

(informacje muszą potwierdzać spełnianie warunku 
postawionego przez Zamawiającego w ust. 1 pkt 2 

lit. c) tiret 2 rozdziału X SIWZ – w zakresie 
dysponowania osobami) 

Informacja o podstawie 
do dysponowania osobami ** 

1 
………………………………
… 

 

 
 
 
 
 
 
………………………………
… 
………………………………
………………………………
…… 

Kwalifikacje zawodowe: 
……………………………………………………
. 
……………………………………………………
. 
 
Numer zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
ratowników wodnych i data 
wydania……………..… 
 
Uprawnienia: 
……………………………………………………
. 
……………………………………………………
. 
Numer uprawnień i data 
wydania……….………..… 
Doświadczenie: 
……………………………………………………
. 
……………………………………………………
. 
 

Dodatkowe informacje: 

1. Dysponujemy wskazaną osobą w całym 
okresie realizacji niniejszego zamówienia na 
podstawie: */ 
.........……………………………………………
…………………………………………………
……………………………………….……...*/ 
(podstawa do dysponowania, np. zawarta umowa 

o pracę, zawarta umowa cywilno-prawna, potencjał 

własny Wykonawcy) 

 

*2. Będziemy dysponować wskazaną osobą 
w całym okresie realizacji niniejszego 

zamówienia.*/ A 
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Wykształcenie: 
……………………………………………………
. 
……………………………………………………
. 
 

2 

 
 
 
………………………………
… 

 

 
 
 
 
 
………………………………
… 
………………………………
………………………………
…… 

 
1. Dysponujemy wskazaną osobą w całym 
okresie realizacji niniejszego zamówienia na 
podstawie: */ 
.........……………………………………………
…………………………………………………
……………………………………….……...*/ 
(podstawa do dysponowania, np. zawarta umowa 

o pracę, zawarta umowa cywilno-prawna, potencjał 

własny Wykonawcy) 

 

*2. Będziemy dysponować wskazaną osobą 
w całym okresie realizacji niniejszego 

zamówienia.*/ A 

3 
………………………………
… 

 

 

 
 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 

 1. Dysponujemy wskazaną osobą w całym 
okresie realizacji niniejszego zamówienia na 
podstawie: */ 
.........……………………………………………
…………………………………………………
……………………………………….……...*/ 
(podstawa do dysponowania, np. zawarta umowa 

o pracę, zawarta umowa cywilno-prawna, potencjał 

własny Wykonawcy) 

 

*2. Będziemy dysponować wskazaną osobą 
w całym okresie realizacji niniejszego 
zamówienia.*/ A 

4 
………………………………
… 

 

 
 
 
 
………………………………
… 
………………………………

 1. Dysponujemy wskazaną osobą w całym 
okresie realizacji niniejszego zamówienia na 
podstawie: */ 
.........……………………………………………
…………………………………………………
……………………………………….……...*/ 
(podstawa do dysponowania, np. zawarta umowa 

o pracę, zawarta umowa cywilno-prawna, potencjał 

własny Wykonawcy) 
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………………………………
…… 

*2. Będziemy dysponować wskazaną osobą 
w całym okresie realizacji niniejszego 

zamówienia.*/ A 

5 
………………………………
… 

 

 
 
 
 
………………………………
… 
………………………………
………………………………
…… 

 1. Dysponujemy wskazaną osobą w całym 
okresie realizacji niniejszego zamówienia na 
podstawie: */ 
.........……………………………………………
…………………………………………………
……………………………………….……...*/ 
(podstawa do dysponowania, np. zawarta umowa 

o pracę, zawarta umowa cywilno-prawna, potencjał 

własny Wykonawcy) 

 

*2. Będziemy dysponować wskazaną osobą 
w całym okresie realizacji niniejszego 
zamówienia.*/ A 

 
UWAGA:  
* - niepotrzebne skreślić 
** - należy bezwzględnie wypełnić 
Nie przekreślenie żadnej z powyższych informacji oznaczonych (*) traktowane będzie jako brak informacji. 
 

W zakresie informacji o podstawie do dysponowania osobami: 
a) W przypadku wskazania informacji *1 (i skreślenia informacji *2) – należy podać informację o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami, np. zawarta umowa o pracę, zawarta umowa 

cywilno-prawna,  potencjał własny Wykonawcy). 

b)    W przypadku wskazania informacji *2 (i skreślenia informacji *1) - należy udowodnić Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu (Wykonawcy) do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

A - Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 

…………….……. 
(miejscowość i data) 

 

_________________________________________________ 
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

Na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 


