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Załącznik nr 1 

 
……………………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość) 

 

 
 

Wykonawca: 

…………………………………………………..… 

……………………………………..……………… 

…………………………………………..………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) 

Zamawiający: 

Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej 

Sarzynie  

ul. 1 Maja 1                                                                                                                                               

37-310 Nowa Sarzyna 

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 

 

   W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu przetargowym o wartości 

do 130 000  zł na wykonanie usługi polegającej na pełnienia kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli 

Zarczyckiej” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 4.4 Kultura., - przedstawiamy 

następujący wykaz osób: 

 

I.  Osoba przewidziana do wykonywania czynności inspektora nadzoru specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej: 
 

1. Nazwisko i imię: ……………………………………………..…………..…………………………. 

2. Wykształcenie: ……………………………………………..……………….………………………. 

3. Uprawnienia budowlane (numer, zakres, data wydania): …………………………………...……… 

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

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

4.   Aktualne zaświadczenia o przynależności do  OIIB, nr, data wydania: 

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

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

5.  Informacja o podstawie dysponowania osobą przez Wykonawcę (np. umowa o pracę, zlecenia itp.): 

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

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

 



Strona 2 z 2 

 

 

      

II.  Osoba przewidziana do wykonywania czynności inspektora nadzoru specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:  
 

1.  Nazwisko i imię: ……………………………………………..…………..…………………………. 

2.  Wykształcenie: ……………………………………………..……………….………………………. 

3.  Uprawnienia budowlane (numer, zakres, data wydania): …………………………………...……… 

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

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

4.   Aktualne zaświadczenia o przynależności do  OIIB, nr, data wydania: 

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

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

5.  Informacja o podstawie dysponowania osobą przez Wykonawcę (np. umowa o pracę, zlecenia itp.): 

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

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

 

III. Osoba przewidziana do wykonywania czynności inspektora nadzoru specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 

wodociągowych i kanalizacyjnych: 
 

1.   Nazwisko i imię: ……………………………………………..…………..…………………………. 

2.   Wykształcenie: ……………………………………………..……………….………………………. 

3.   Uprawnienia budowlane (numer, zakres, data wydania): …………………………………...……… 

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

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

4.   Aktualne zaświadczenia o przynależności do  OIIB, nr, data wydania: 

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

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

5.  Informacja o podstawie dysponowania osobą przez Wykonawcę (np. umowa o pracę, zlecenia itp.): 

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

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

 

1. Oświadczam(my), że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do OIIB. 

 

 

 

                                                        ………………………………………………….. 
        (podpis, pieczęć osoby (osób) reprezentującej (cych) 

 

 
 


