Załącznik nr 4 do rozeznania rynku z dnia 17.02.2020 r.
WYKAZ OSÓB

Nazwa Wykonawcy …..………………………………………………………………………
Siedziba………………………………………………………………………………………..
nr telefonu/faksu………………………………………………………………………………...
e-mail: …………………………………………………………………………………………..
Informacja dla Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca dysponuje co
najmniej dwiema osobami, posiadającymi poniższe kwalifikacje:
1. Brak powiązania z Zamawiającym - wykonawca nie może być powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienie niniejszego warunku
należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dostępność czasowa – Oferent, aby jego oferta była dopuszczona do oceny w
postepowaniu o udzielenie zamówienia musi deklarować odpowiednią dostępność czasową do
realizacji zamówienia oraz musi zadeklarować minimalne miesięczne zaangażowanie
czasowe w realizację zamówienia (oświadczenie – załącznik nr 3), jak również gwarantować
dostępność czasową do realizacji swoich usług w terminie objętym umową. Dostępność
czasowa weryfikowana będzie na podstawie informacji deklarowanych w Złączniku nr 3.
Miesięczna możliwość zaangażowania czasowego w realizację zamówienia w przypadku
umowy realizowanej przez osobę fizyczną na podstawie umowy cywilno-prawnej, nie więcej
niż 276 godzin/miesiąc. Ten warunek weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia
zawartego w załączniku nr 3.
3. Wykształcenie wyższe - w przypadku osoby fizycznej deklarującej realizację zamówienia
osobiście będzie to weryfikacja informacji przedstawionych w jej życiorysie, natomiast w
przypadku oferentów będących przedsiębiorcami, weryfikowane będą życiorysy i
kwalifikacje osób oddelegowanych z ramienia firmy do realizacji zamówienia. Posiadane
wykształcenie weryfikowane będzie na podstawie załączonych dokumentów:
• życiorys zawodowy
W przypadku realizacji zamówienia przez firmę, osoby wskazane w składanej ofercie
obowiązane będą do realizacji zamówienia (istnieje możliwość zmiany osób realizujących
zamówienie z ramienia przedsiębiorcy, jednakże wymagana będzie w tym wypadku zgoda
Zamawiającego. Zamawiający zweryfikuje życiorys i kwalifikacje nowych osób
przedstawianych przez przedsiębiorcę).
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W przypadku, gdy ofertę składać będzie osoba fizyczna, jest ona zobowiązana do realizacji
zamówienia osobiście.
4. Wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia.

Na potwierdzenie wykazanego w poniższej tabeli doświadczenia należy dołączyć
odpowiednie dokumenty np. dyplomy, zaświadczenia, referencje, uprawnienia.
Wykaz w celu udowodnienia spełniania warunku dysponowania odpowiednimi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Lp.

Imię

Nazwisko

Posiadane wykształcenie

Posiadane doświadczenie

1

2

3

Załącznikami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie są:
1.

………………………………………………………………………..………………

2.

………………………………………………………………………..………………

3.

………………………………………………………………………………………..

…………………………………
Miejscowość, data

………………………………….
podpis i pieczęć wykonawcy
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