
 
 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr GAPR – DPRJ/ 564-1 /20/W 

 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ OFERENTA  

DO REALIZACJI USŁUGI KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe nr GAPR-DPRJ/564-1/20/W dotyczące realizacji usługi 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Nowe Gliwice etap III - poprzemysłowe tereny 

inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, 

Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, 

oświadczam, że: 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu, 

2. do realizacji zamówienia zamierzam wyznaczyć niżej wskazane osoby: 

I. ……….., 

II. ……….., 

III. ……….., 

IV. ……….., 

których uprawnienia, posiadane ubezpieczenie OC i doświadczenie są zgodne z wymogami 

ogłoszonymi w zapytaniu ofertowym. Wykaz osób wraz ze wskazaniem uprawnień i doświadczenia 

zawodowego przedstawiam na załączonych formularzach.  

3. w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty, zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego, 

do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału, w tym  

w szczególności: 

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń potwierdzających aktualny wpis 

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej,  

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagane 

doświadczenie osób pełniących nadzór inwestorski (np. referencji, protokołów, zaświadczeń), 

- oryginał oświadczenia podwykonawcy o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia 

wskazanych w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy) 

4. w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i/lub polisy 

ubezpieczeniowej osób skierowanych do realizacji usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego 

w trakcie realizacji usługi zobowiązuję się do przedłożenia kopii zaświadczeń o członkostwie w 

Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i/lub polis ubezpieczeniowych z potwierdzeniem zapłaty 

składki, przed wygaśnięciem członkostwa i/lub poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej obejmujących 

okres od dnia następnego po wygaśnięciu do końca obowiązywania umowy, pod rygorem naliczenia 

kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 7 UMOWY O PEŁNIENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO 

NADZORU INWESTORSKIEGO, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
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Formularz 1.1) 

Imię i nazwisko osoby pełniącej rolę Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

 

UPRAWNIENIA 

L.p. Wykaz uprawnień zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, w tym dokument potwierdzający 
nadanie uprawnień oraz zaświadczenie potwierdzające aktualny wpis do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

1.   

2.   

3.   

…  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wymagane doświadczenie, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli 

okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie), wykonania (liczy się data zakończenia realizacji 
usługi) w sposób należyty co najmniej dwóch usług nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno – 

budowlanym o wartości każdej z inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. 

L.p. Nazwa inwestycji Wartość inwestycji 
Czas trwania inwestycji 

(okres od dd/mm/rrrr do 

dd/mm/rrrr) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

…    

Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą 

1. dysponowanie pośrednie* 

należy wskazać formę współpracy, np. umowa zlecenia, umowa o 
dzieło 

TAK/NIE*** 

Jeśli tak wpisać formę: 

……………………………………….. 

2. dysponowanie bezpośrednie** 

należy wskazać formę współpracy, np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie 

TAK/NIE*** 

Jeśli tak wpisać formę: 

……………………………………….. 

* Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania przedmiotu 
zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji przedmiotu zamówienia w 
celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia, np. oddelegują pracownika. 

** Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez 
Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio 
pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest 

tutaj charakter prawny takiego stosunku. 

*** Niewłaściwe skreślić 

…………………………………………………… 
Imię i nazwisko oraz podpis  

osoby/osób uprawionej/uprawnionych 
do reprezentowania Oferenta  
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Formularz 1.2) 

Imię i nazwisko osoby pełniącej rolę Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej – drogowej. 

 

UPRAWNIENIA 

L.p. Wykaz uprawnień zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, w tym dokument potwierdzający 

nadanie uprawnień oraz zaświadczenie potwierdzające aktualny wpis do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

1.   

2.   

3.   

…  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wymagane doświadczenie, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli 

okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie), wykonania (liczy się data zakończenia realizacji 

usługi) w sposób należyty co najmniej dwóch usług nadzoru inwestorskiego w zakresie inżynieryjnej – 

drogowym o wartości każdej z inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. 

L.p. Nazwa inwestycji  Wartość inwestycji 

Czas trwania inwestycji 

(okres od dd/mm/rrrr do 

dd/mm/rrrr) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą 

1. dysponowanie pośrednie* 

należy wskazać formę współpracy, np. umowa zlecenia, umowa o 
dzieło 

TAK/NIE*** 

Jeśli tak wpisać formę: 

……………………………………….. 

2. dysponowanie bezpośrednie** 

należy wskazać formę współpracy, np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie 

TAK/NIE*** 

Jeśli tak wpisać formę: 

……………………………………….. 

* Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania przedmiotu 
zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji przedmiotu zamówienia w 

celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia, np. oddelegują pracownika. 

** Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez 
Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio 
pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest 

tutaj charakter prawny takiego stosunku. 

*** Niewłaściwe skreślić 

 

…………………………………………………… 
Imię i nazwisko oraz podpis  

osoby/osób uprawionej/uprawnionych 

do reprezentowania Oferenta 
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Formularz 1.3) 

Imię i nazwsko osoby pełniącej rolę Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych 

i elektroenergetycznych. 

 

UPRAWNIENIA 

L.p. Wykaz uprawnień zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, w tym dokument 

potwierdzający nadanie uprawnień oraz zaświadczenie potwierdzające aktualny wpis do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.   

2.   

3.   

…  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wymagane doświadczenie, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli 
okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie), wykonania (liczy się data zakończenia 

realizacji usługi) w sposób należyty co najmniej dwóch usług nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości każdej z inwestycji 

co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. 

L.p. Nazwa inwestycji  Wartość inwestycji 

Czas trwania inwestycji 

(okres od dd/mm/rrrr do 

dd/mm/rrrr) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

…    

Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą 

1. dysponowanie pośrednie* 

należy wskazać formę współpracy, np. umowa zlecenia, umowa o 
dzieło 

TAK/NIE*** 

Jeśli tak wpisać formę: 

……………………………………….. 

2. dysponowanie bezpośrednie** 

należy wskazać formę współpracy, np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie 

TAK/NIE*** 

Jeśli tak wpisać formę: 

……………………………………….. 

* Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania przedmiotu 
zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji przedmiotu zamówienia w 
celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia, np. oddelegują pracownika. 

** Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez 
Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio 
pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest 
tutaj charakter prawny takiego stosunku. 

*** Niewłaściwe skreślić 

…………………………………………………… 
Imię i nazwisko oraz podpis  

osoby/osób uprawionej/uprawnionych 
do reprezentowania Oferenta 
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Formularz 1.4) 

Imię i nazwisko osoby pełniącej rolę Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

UPRAWNIENIA 

L.p. Wykaz uprawnień zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, w tym dokument potwierdzający 
nadanie uprawnień oraz zaświadczenie potwierdzające aktualny wpis do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

1.   

2.   

3.   

…  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wymagane doświadczenie, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli 

okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie), wykonania (liczy się data zakończenia realizacji 
usługi) w sposób należyty co najmniej dwóch usług nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci instalacji 

i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

o wartości każdej z inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. 

L.p. Nazwa inwestycji  Wartość inwestycji 

Czas trwania inwestycji 

(okres od dd/mm/rrrr do 

dd/mm/rrrr) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

…    

Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą 

1. dysponowanie pośrednie* 

należy wskazać formę współpracy, np. umowa zlecenia, umowa o 
dzieło 

TAK/NIE*** 

Jeśli tak wpisać formę: 

……………………………………….. 

2. dysponowanie bezpośrednie** 

należy wskazać formę współpracy, np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie 

TAK/NIE*** 

Jeśli tak wpisać formę: 

……………………………………….. 

* Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania przedmiotu 
zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji przedmiotu zamówienia w 
celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia, np. oddelegują pracownika. 

** Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez 
Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio 
pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest 

tutaj charakter prawny takiego stosunku. 

*** Niewłaściwe skreślić       …………………………………………………… 

Imię i nazwisko oraz podpis  

osoby/osób uprawionej/uprawnionych do 
reprezentowania Oferenta 
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Formularz 1.5) 

Imię i nazwisko osoby pełniącej rolę Koordynatora 

Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w jednej ze specjalności wskazanych w 

zapytaniu ofertowym w rozdz. VI ust. 1, lit. A pkt 1, ppkt. 

od 1.1) do 1.4). 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wymagane doświadczenie, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli 
okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie), wykonania w sposób należyty co najmniej 

dwóch usług z zakresu koordynowania prac zespołu nadzoru inwestorskiego (tj. pełnienia funkcji 
Inżyniera Kontraktu i/lub Kierownika Inspektorów i/lub Koordynatora prac inspektorów nadzoru itp.), 

o wartości każdej z inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. 

L.p. Nazwa inwestycji  Wartość inwestycji 

Czas trwania inwestycji 

(okres od dd/mm/rrrr do 

dd/mm/rrrr) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

…    

 

 

 

 

…………………………………………………… 
Imię i nazwisko oraz podpis  

osoby/osób uprawionej/uprawnionych 
do reprezentowania Oferenta  


