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       Załącznik nr 5 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do Umowy  

Nr postępowania: A.261-90/2020 

                                                                                                                                                                  

 

 

………………………………………………………..    
 (pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

 Wykonawców w przypadku oferty wspólnej) 

 

 

Wykaz osób  

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego: 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania 

pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury 

Rejonowej w Węgrowie” Ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej):  

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

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

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

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

przedstawiam następujące informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :   

 

Lp. 

 

Imię i Nazwisko 

Zakres wykonywanych 

czynności 

 

Informacja o podstawie 

do dysponowania tymi 

osobami1) 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

1) Należy uwzględnić wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia wszystkich osób 

realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę.  



 

 

 
SIWZ – świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie  oraz posesji Sądu Rejonowego i 

Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, Nr postępowania A.261- 90/2020. 

2 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. zatrudnienia takiej liczby pracowników, która gwarantuje nieprzerwaną realizację 

zamówienia, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie; 

2. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do zatrudnienia jednego dyżurnego 

pracownika od poniedziałku do piątku dla potrzeb doraźnych (w poniedziałki  

w godz. od 8.00 do 18.00, zaś od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00). 

 

 

 

……………………………..dnia …...............................      
            /Miejscowość/          

 

                                                                                                              

……………………………………………………                              
/podpis Wykonawcy lub osoby  upoważnionej                                                                                                                                                                                                       

do występowania w imieniu Wykonawcy/* 

 

 

 

 

*W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane dotyczące 

Pełnomocnika (lidera) Wykonawcy. 

 

 

 
 

Zatwierdzam wzór wykazu: 

 Kierownik Zamawiającego  
 


