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WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 
 Oświadczam, że przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć następujące 

osoby: 

 

Lp. 

Imię i Nazwisko/ 
Zakres wykonywanych 

czynności przy 

realizacji 
zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe Podstawa dysponowania3) 

1 2 3 4 

1  

Uprawnienia: 

Kierownik prac podwodnych do kierowania 

pracami podwodnymi co najmniej na małych 

głębokościach  

 

Nr uprawnień:   
 

…………..……………...…… 

Organ wydający uprawnienia: 

 

…….………………………… 

 

Data wydania: ………………….………… 

Inne informacje   

…………..…………………… 

Podstawa dysponowania osobą:* 
 
Pracownik z zasobów własnych: 
umowa o pracę 

umowa zlecenia 

umowa o dzieło 

właściciel  

 
Inne zasoby:* 
właściciel (osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą) 
potencjał podmiotu trzeciego  

inne (np. osoba fizyczna) 
 
…….........………………… 

2  

Uprawnienia: 

Nurek wykonywujący prace podwodne co 

najmniej na małych głębokościach 

 

Nr uprawnień:   

 

…………..……………...…… 

Organ wydający uprawnienia: 

 

…….………………………… 

 

Data wydania: ………………….………… 

Inne informacje   

…………..…………………… 

Podstawa dysponowania osobą:* 
 
Pracownik z zasobów własnych: 
umowa o pracę 

umowa zlecenia 

umowa o dzieło 

właściciel  

 
Inne zasoby:* 
właściciel (osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą) 
potencjał podmiotu trzeciego  

inne (np. osoba fizyczna) 
 

…….........………………… 

3  

Uprawnienia: 

Nurek wykonywujący prace podwodne co 

najmniej na małych głębokościach 

 

Nr uprawnień:   

 

…………..……………...…… 

Organ wydający uprawnienia: 

 

…….………………………… 

 

Data wydania: ………………….………… 

Inne informacje   
…………..…………………… 

Podstawa dysponowania osobą:* 
 
Pracownik z zasobów własnych: 
umowa o pracę 

umowa zlecenia 

umowa o dzieło 

właściciel  

 
Inne zasoby:* 
właściciel (osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą) 
potencjał podmiotu trzeciego  

inne (np. osoba fizyczna) 
 
…….........………………… 

 
 
 
 
 

1) Z informacji zamieszczonych w wykazie musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 
VI  Zaproszenia. 
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2) W kolumnie ostatniej, należy wskazać czy wskazana osoba stanowi potencjał własny Wykonawcy czy też potencjał podmiotu trzeciego. 

Potencjał własny jest to dysponowanie bezpośrednie, obejmujące stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą, na 
dysponowanie której Wykonawca się powołuje. Potencjał podmiotu trzeciego stanowi tzw. dysponowania pośrednie, czyli sytuację, w której 
tytułem prawnym powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne 
zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób. Należy również wskazać podstawę dysponowania.  

3) W przypadku osób oddanych w dyspozycję należy przedstawić (załączyć do oferty): pisemne zobowiązanie podmiotu dysponującego 

pracownikiem o oddaniu pracownika do dyspozycji lub pisemne oświadczenie osoby oddającej się do dyspozycji o oddaniu się do dyspozycji 
na czas wykonania zamówienia.  

4) Zamawiający rozumie przez pojęcie „inne zasoby” takie zasoby, z którymi Wykonawca zawrze umowę cywilnoprawną inną niż umowa o  pracę, 
umowa zlecenie, umowa o dzieło.  

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego  
 
 

 ................................................... dnia ........................................ ....................................................................................................... 

              (miejscowość) (podpis osoby lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
                                                                                                                            
 

* Niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 


