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Załącznik nr 8 

 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  

w postępowaniu na: 

„wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru 

zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: 

„Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką 

budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” 

w ramach projektu pod nazwą „ 

Utworzenie Muzeum Palace”  

w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020.” 

Postępowanie ADM.270-1/2022 

Działając w imieniu i na rzecz (Nazwa podmiotu, siedziba, NIP, Regon): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

stosownie do wymogów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia oświadczam, iż 

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

odpowiadających wymogom Zamawiającego postawionym w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. b) 

SWZ: 

Lp. 

Imię 

nazwisko 

osoby 

Funkcja 

(Zakres świadczonych 

usług/wykonywanych 

czynności) 

Kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia i doświadczenie  

(zgodnie z pkt. VIII. 2 4) b) 

SWZ) 

Należy także wskazać obiekt, 

numer wpisu do rejestru 

zabytków oraz czas trwania 

pracy w miesiącach 

 

Podstawa dysponowania 

osobą 

(np. umowa o pracę, umowa 

o dzieło, zlecenie, 

współpraca gospodarcza, 

inne) 

A B C D E 

1  
Kierownik budowy 

(koordynator) 

* 
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2  
Kierownik robót 

sanitarnych 
  

3  
Kierownik robót 

elektrycznych 
  

*Wykazane przez Wykonawcę w powyższej tabeli doświadczenie kierownika budowy (koordynatora) nie może 
zawierać doświadczenia wykazanego przez Wykonawcę w pkt. 7 formularza oferty (załącznika nr 1 do SWZ) 
doświadczenia, które stanowi kryterium oceny ofert ( D ).  
 

Oświadczam, że: 

1. Osoby wskazane w Lp. …….….. znajdują się w dyspozycji Wykonawcy, 

2. Osoby wskazane w Lp. ……….... zostaną Wykonawcy udostępnione przez inne 

podmioty zgodnie z Rozdziałem XI SWZ. 

 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem 

osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

_______________________________ 

*-niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


