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nazwa i adres Wykonawcy

Miejscowość, data

Do zapytania ofertowego nr 1/RPOWP/ 2020
Na realiżację trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn.
„Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji
Białostockiej”
przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem
wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:

Lp.

Imię i nazwisko

Wymagane kwalifikacje
(w przypadku uprawnień
budowlanych należy wskazać
specjalność, zakres oraz czy są to
uprawnienia bez ograniczeń)

Informacje o podstawie do dysponowania osobą
zakres wykonywanych DYSPONOWANIE POŚREDNIE*
czynnosci
(np. zobowiązanie podmiotu
trzeciegol

formo współpracy np. umowo
zlecenie/umowa a dzieło itp.

DYSPONOWANIE
BEZPOŚREDNIE*

formo wspolprocy np. umowa O procę”
/ umowo zlecenie/umowa a dzieło
Itp.

Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia
należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu
wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Natomiast pod pojęciem „dysponowanio bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do
powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 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, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o
pracę, umową o świadczenie usług, czy tez samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
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