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Załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego
nr 2/2022
………..................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pod nazwą: Kompleksowa
termomodernizacja
budynków
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„WSPÓLNOTA”,
usytuowanychw Będzinie przy: ul Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7, Narutowicza 6,
rtm. W. Pileckiego 5-7-9 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem
odpadów zawierających azbest oraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych
pracach. zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
numer sprawy 2/2022
1. Część nr I
2. Część nr II
3. Część nr III

– ul. Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7.
– ul. Narutowicza 6.
– ul. rtm. W. Pileckiego 5-7-9.

* Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, której części dotyczy niniejszy wykaz.
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Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Lp.

Imię i
nazwisko

1

2

1.

2.

Kwalifikacje
zawodowe,
uprawnienia
(numer, rodzaj i
zakres posiadanych
uprawnień
budowlanych oraz
numer i zakres
uprawnień
zawodowych,
przynależność do
właściwej izby
samorządu
zawodowego)
3

Pełniona funkcja

Zakres wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą

4

5

6

Kierownik budowy
w specjalności
konstrukcyjno budowlanej

Kierownik robót
uprawnienia w
specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych,

Data: ..........................................

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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