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Załącznik Nr 6 

do SIWZ - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów 

kwalifikacji zawodowych "Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy " ZSL.D.271.6.2020 
 

 
miejscowość, data ................................................  

 
(pieczęć firmy) 
Dane Wykonawcy:  
Nazwa: ....................................................................... .......................................................................  
Siedziba: ....................................................................... ....................................................................... 
 

OŚWIADCZENIE  
WYKAZ OSÓB  SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 
kwalifikacji, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz liczbą zrealizowanych  kursów przez osobę/osoby, skierowane do realizacji zamówienia  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
z zakresu tematycznego danej części zamówienia. 
 
W imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że w wykonaniu przedmiotowego zamówienia   uczestniczyć będą niżej wymienione osoby: 
CZĘŚĆ ……….. (wypełnić dla każdej części osobno) 

L.p. Imię i nazwisko 
wykładowcy/instruktora 

Kwalifikacje zawodowe: 
rodzaj uprawnień 

(specjalność),  

Podstawa 

dysponowania*  

Przedmiot 
 i tematyka  przeprowadzonego 

szkolenia  

Data przeprowadzenia 
szkolenia (dzień 

rozpoczęcia – dzień 
zakończenia) 

Zleceniodawca szkolenia /nazwa, 
adres/  

1. 
 

Wykładowca/instruktor 
……………………………… 
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2. 
 

Wykładowca/instruktor 
………………………………… 

     

   
3. 
 

Wykładowca/instruktor 
………………………………… 

     

   
 
ŁĄCZNA ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH KURSÓW PRZEZ WYKŁADOWCÓW/INSTRUKTORÓW WYMIENIONYCH POWYŻEJ: ………………………. 
 
* Podać podstawę dysponowania osobą np.:  

 osoba jest pracownikiem Wykonawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie); 

 osoba fizyczna niebędąca pracownikiem Wykonawcy ( umowa zlecenie, umowa o dzieło) 
 
1. Na podstawie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U z 2016 poz. 1126) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w toku badania i oceny ofert 
dokumentów potwierdzających wskazane w niniejszym załączniku doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobie fizycznej niebędącej jego pracownikiem, do oferty zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie tej 
osoby o podjęciu funkcji i oddaniu się do dyspozycji na okres realizowania zamówienia.  
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, winien dołączyć pisemne zobowiązanie  tego 
podmiotu do oddania do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu nin. zamówienia oraz dokumenty tego podmiotu w zakresie  określonym 
w SIWZ. 
4. Oświadczam, że wymienione wyżej osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przygotowanie, kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe lub uprawnienia wymagane dla wykonania zgodnie z wytycznymi SIWZ dotyczące części …… zamówienia.  
5. Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium „doświadczenie zawodowe kadry”, jeżeli:  

1) w przypadku braku wskazania/uzupełnienia w wykazie kadry  liczby zrealizowanych kursów przez osoby skierowane do realizacji zadania;  
2) wykazana usługa nie będzie dotyczyła szkolenia  lub dotyczyła szkolenia  niezgodnego z przedmiotem zamówienia; 
3) wykazana usługa nie będzie wykonana przez osobę  wskazaną w  powyższym wykazie. 

          
 
          ……………………………………………………………………………. 

         czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy 


