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Załącznik nr 6 do SIWZ  

   

 
 

 
pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Oświadczam, że do wykonywania zamówienia w przetargu nieograniczonym na: „Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, 
wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych nad robotami budowlanymi  
i montażowymi, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” 
wskazujemy: 

Imię i 

Nazwisko 

Planowana 

funkcja 

(stanowisko) 

przy 

realizacji 

zamówienia 

Kwalifikacje 

Wykształcenie 

Doświadczenie 

Stopień 

znajomości 

języka 

polskiego  

w mowie  

i piśmie 

również w 

odniesieniu 

do języka 

techniczne

go* 

Podstawa 

dysponow

ania 

wskazany

mi 

osobami  

(nazwa 

firmy, 

która 

dysponuje 

wskazaną 

osobą) 

- nr 

posiadanych 

uprawnień 

specjalność,  

zakres - 

należy podać 

informacje 

zawarte  

w decyzji o 

wydaniu 

uprawnień 

- nr zaświadczenia 

potwierdzającego 

członkostwo  

w Okręgowej 

Izbie Inżynierów 

Budownictwa, 

okres ważności 

zaświadczenia  

od…. do…. 

Staż zawodowy  

- liczba lat 

doświadczenia 

zawodowego  

(licząc do dnia 

wszczęcia 

postępowania)  

na stanowisku: 

- inspektora nadzoru  

w specjalności 

konstukcyjno-

budowlanej  

- inspektora nadzoru w 

specjalności 

instalacyjnej  

Dane dotyczące nadzorowanej 

inwestycji  

/nazwa inwestycji, nazwa, adres, 

Zleceniodawcy, termin wykonania 

usługi, wartość inwestycji/: 

- inspektor nadzoru  

w specjalności konstukcyjno-

budowlanej, który w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 

nadzorował roboty konstrukcyjno-

budowlane w minimum jednej 

inwestycji o wartości nie mniejszej 

niż 10 mln zł brutto dotyczącej 

branży ochrony środowiska  

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 



 

Strona 2 z 3 
 

 

w zakresie sieci, 

instalacji  

i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

- inspektora nadzoru  

w zakresie sieci, 

instalacji  

i urządzeń 

elektrycznych  

i elektroenergetycznych 

(np. sortownie lub kompostownie 

odpadów komunalnych lub 

instalacje fermentacji lub 

oczyszczalnie ścieków lub 

zakłady gospodarki odpadami 

komunalnymi) 

 

- inspektora nadzoru  

w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych  

i kanalizacyjnych, który 

nadzorował roboty sanitarne, przy 

minimum jednej inwestycji o 

wartości nie mniejszej niż 3 mln zł 

brutto 

 

- inspektora nadzoru w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych  

i elektroenergetycznych, który 

nadzorował roboty elektryczne, 

przy minimum jednej inwestycji  

o wartości nie mniejszej niż 3 mln 

zł brutto 
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* zaleca się, aby osoby przewidziane do pełnienia funkcji w zespole Inspektora Nadzoru władały językiem polskim w mowie i piśmie (stopień znajomości bardzo dobry – 
również w odniesieniu do języka technicznego). W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego podczas realizacji niniejszego zamówienia należy zapewnić udział 
tłumacza.  

 
 

…………………………………………. 
(miejscowość i data) 
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(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  

przedstawiciela(-li) Wykonawcy) 
 


