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Do wszystkich Wykonewc6w
Dotyczy: postepowania przetargowego PN 7/06/2019

-

serwis klimatyzacji_ll.

Zamawiaj4cy, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), mienia Zal4cnik nr 5 Wykaz os6b skierowanych przez
wykonawca do realizacji przedmiotu zam6wienia.

Bvlo:
Zalqcznik nr 5
Wykaz os6b skierowanycb praz wykonawcQ do reslizrcji przedmiotu zsm6wienia
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonrwcy

WYKAZ 0568 zgodnie z pkt. 1.6.2.2) SIWZ

Lp.

lmig i
nazwisko

Numer rktualnego
zaSwirdczenir/certyfi krtu
F-Gaz
(podad czy posiada tylko

w przypldku skhdrnis

oferty ns cztse nr I orrz
podsd numer)
Czg56

I

Cerryfikst lub
zaswiadcz€trie
a

utoryzowtnego

serwisu dla fiz4,dzei

Podstawe do

klimrtyzrcji

dysponowania*

(podad czy posirds
oraz wsklzld nazwg

firmv {utorvzuiacei)
nr I

nie dotyczy

cr$9q?
t

Miejsce data

Pieczqtka i podpisy os6b reprezentujqcych

wvkonawce

TIWAGA:
*lnform&cja o podstawie dysponowania nalczy podae stosunck prawny t4cz4cy WykonawcA z dane osob4 (umowa o pracg,
umowa zlccenie itp.). W prznadku os6b, kt6r€ bQd4 udostgpnione wykonawcy przez osoby trzecie. w kolumnie tej nalezy
wpisai .,zobowiqzani€ podmiotu trzeciego" oraz zalqczyC pisefij/l'e zobowiezanie tych podmiot6w do oddania do dyspozycji
wykonawc) osdb zdolnych do wykonanta zam6wienia"
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J€st:

Zrhcznik nr

5

Wykrz m6b skierowanych przez wykonawcQ do reolizrcji prrrdmiotu zamowienia
N|zws Wykonrwcy
Adres Wykonawcy

WYKAZ OSOB zgodnie z pkt 1.6.2.2) SIWZ
Ceraylikat lub

Numer aktualnego

zaSwiadczenie

zrswi8dcrcnia/certylikrtu
Lp.

lmig i
nrzwisko

r utoryzowrnego

F-G82
(podad czy posiada tylko

serwisu dla urzqdzeil

Podstrwa do

w przypodku skledania
tra c456 nr I oraz
podad numer)

klimrtyzrcji

dysponowanir*

(podse czy posisdl
orez wskazad nrz*9

oferty

tirmv autorvzuiacci)

Cz?Sd

nr I

Czq.f,C

nr

I
2

I

Miejsce data

Pieczqtka i podpisy os6b reprezentuj4cych
wykonawcA

!ro4i
rlnformacja

o podstawie dysponowania, nalezy podac stosunek prawny l4cz4cy Wykonawc9 z da[q osobq (umowa o pra€9,
umowa zl€ccnie itp.). W pr4padku os6b, kt6re bdq udosrgpnione wykonawcy przez osoby trzecie, w kolumni€ lej nalezy
wpisad ,,zobowiqzanis podmiotu hzecicgo" oraz zaleczye pisem.n€ zobowiqanie tych podmiot6w do oddania do dyspozycji

wykonawcy os6b zdolnych do wykonania zam6wieni&

Ujednolicona wersja SIWZ

jak r6wniez Formularz oferty w wersji ed)'towalnej

zamieszczono na stronie

intemetowej.
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