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Załącznik nr 2  

 

...................................., dnia.............................. 

 

Dane Wykonawcy lub Pieczęć 

Nazwa.................................................. 

Siedziba................................................ 

Nr tel. ................................................... 

e-mail ................................................... 

NIP........................................................ 

REGON................................................. 

Stowarzyszenie Świętego Celestyna. 
Mikoszów 27 

57-100 Strzelin 
Zapytanie ofertowe: 1/STOW/2018 
 

 
 

WYKAZ PERSONELU I JEGO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 
 

 

1. W związku z Zapytaniem ofertowym Stowarzyszenia św. Celestyna dot. zamówienia na usługi sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru przy 

realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja  budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z dostawą 

i montażem wyposażenia  w ramach Projektu  pn. „Mikoszów - Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu 
obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych” , informuję/-

my, że dysponuję następującym zespołem  ekspertów, przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia:  
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Lp. Personel Imię i nazwisko 

osoby kierowanej 

do pełnienia 

funkcji 

Posiadane uprawnienia Numer, data 

wydania 

uprawnień oraz 

podmiot 

wydający 

 

Doświadczenie zawodowe Informacja o podstawie 

do dysponowania 

personelem 
np. umowa o pracę, umowa 

zlecenia, podwykonawstwo 

1. Ekspert nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kierownik zespołu 

 posiadający uprawnienia 

budowlane do nadzorowania 

robót budowlanych w 

specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń  - 

zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane  

oraz   

posiadający doświadczenie 

zawodowe  

w nadzorowaniu przynajmniej 

dwóch robót budowlanych 

polegających na budowie, 

rozbudowie, nadbudowie lub 

przebudowie budynku  

o wartości nie mniejszej niż 

2 000 000 brutto i o powierzchni 

użytkowej nie mniejszej niż 800 

m
2, 

w tym co najmniej jednego 

budynku zabytkowego o 

wartości 2 000 000 zł brutto i 

pow. 800 m
 2 

 

 

 (obowiązkowo należy podać nazwę i miejsce 

dwóch robót budowlanych polegających na 

budowie, rozbudowie, nadbudowie lub 

przebudowie budynku o wartości nie mniejszej 

niż 2 000 000 brutto i o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 800 m2 (w tym jeden 

zabytkowy), nazwę i adres zleceniodawcy, 

wartość brutto przedsięwzięcia i powierzchnię 

użytkową) 

 

1. nazwa: 

 

.......................................................... 

 

miejsce: 

 

............................................................ 

 

nazwa i adres zleceniodawcy: 

 

............................................................ 

 

wartość: 

 

............................................................ 

 

powierzchnia użytkowa: 

 

............................................................ 
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2. nazwa: 

 

.......................................................... 

 

miejsce: 

 

............................................................ 

 

nazwa i adres zleceniodawcy: 

 

............................................................ 

 

wartość: 

 

............................................................ 

 

powierzchnia użytkowa: 

 

............................................................ 

 

 

2. Ekspert nr 2  uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robót 

budowlanych w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych  

i elektroenergetycznych 

 

 (podawanie informacji jest fakultatywne)  

3. Ekspert nr 3  uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robót 

budowlanych w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

 (podawanie informacji jest fakultatywne)  
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Do wykazu dołączam;  

 

Ekspert nr 1 Kopia ….................................................................................................................................................................................…… 

 

Ekspert nr 2  Kopia ….................................................................................................................................................................................…… 

 

Ekspert nr 3 kopia ….................................................................................................................................................................................…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              .................................................................................................. 

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób 

uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

………………., dnia …...................2018 r. 


