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Do zapytania ofertowego nr URPOWP|2;OL9
Na ralizaĘę inwestycji budowlanej - renont elewacjL wtĘby dachowej okiezy okiennycŁ

l<ształtowanie terenu w ramach projektu pn,,,Ochrona dzidzictwa kulturowqo Majewa Kościalnqo
pprzez remontzabytkowego Kokioła funfialnqo pw. Matki Bazej CzątocllowskĘ i św. l@zimierzai

Majewo KoŚcietne, gmina 5idn, dz. nr 29/1 i 29/2

przedkładamy wyloz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem
wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi
do zamowlenla:

Lp. lmię i nazwisko

Wymagane kwatifikacje
(w orzvpadku uprawnień

budowlanvch należy wskazać
specjatność, zakres oraz czy są to

uprawnienia bez ograniczeń)
Zakres wykonywanych

czynności

lnformacje o podstawie do dysponowania osobą

DYSPONOWAN|E POŚREDNIP
(np. zófiviązanie podmiotu

trzecrĘo)

DYSPONOWANlE
BEzPośREDNlE-

forma wspotprocy, np. umowa
zlecenielUmowa o dzi"ło itp-

'orma wspolprocy, np, Umowa o pracę
l umowa zlecęnie l umowa g dzięło

itp.

- Pod pojęciem ,.dvspqlowania pęśrednieqo" nateży rozumiec powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia
nateżące do innych podmiotóq tj. podmiotóq które dysponują takimi osobami, a na czas reatizacji zamówienia w celu
wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddetegują pracownika. W takim przypadku Wykonawca
zobowiąany jest udowodniĆ Zamawiającemu, iż będzie dysponowat zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienja w
szczegótnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Natomiast pod pojęciem -dvsDonowania bezpośrędnieęo" należy rozumiec przypadek, gdy tytutem prawnym do
powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest §to§unek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie któĘ (których) Wykonawca się
powotuje. P.ry eym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiąo stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o
pracę, umową o Świadczenie ustug, czy tez samozatrudnieniem się osoby fizyanej prowadzącej dziatatność gospodarczą,

wdpigl upełnomocnionych przedstańci eli Wykonawa/-ów)

?L


