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oSWTADCZENIE o LrczBrE pRACowNIK6w I INNycH osoB, KT6RE BQD4 uczESTNICzyc
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,

ORAZ WYKAZ OSOB REALIZUJACYCH PRZEDMIOT UMOWY, POSIADAJ CYCH
ODPOWIf,DNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE LUB ENERGETYCZNE

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAM6WIENIA I\IR 201709-1 W TRYBIE PRZf,TARGU

Niniejszym oiuiadczam, i2 firma zatrudnia
l4cznie ..............._ pracownik6w oraz zatrudni inne osoby, kt6re bgd4 uczestniczyi w wykonywaniu zam6wieni4 w
tym:

1. 

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjq wz4dzeh
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

2. 

- 

os6b posiadaj4cych akoalne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dzen
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku eksploatac.ji,

3. _ os6b posiadaj4cych aktualne uprawnienia z grzewaczy,
4. 

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do nad zorowania zgrzewania rur z pE,
5. _ os6b posiadaj4cych uprawnienia do wykonywania przewiert6w sterowanych.

Dane os6b, kttire bgdq uczestniczy6 w *ykonywaniu zgm6wienia

Dane kierownik6w rob6t w zakresie ukladania cl

Dane os6b posiadajacych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjq urz4dzeit gazowych, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru:

Lp Imig i nazwisko Numer
uprawnien

Data uzyskania
uprawnieri

DoSwiadczenie Stosunek prawny
lqczqcy

Wykonawcg z danq
oso

I
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Dane os6b posiadajqcych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dzeri gazowych, instalacji i sieci
na stanowisku eks loatac

Dane oso nadzo race cze:

Dane rzew
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Lp Imig i nazwisko Data waznosci Stosunek prawny
lqcz4cy Wykonawca z

dan4 osob4
I

2

Lp. Imig i nazwisko Numer uprawnief Data wa2no6ci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

dan4 osobq
I

Lp. Imig i nazwisko Numer uprawniefi Data wazno6ci

dan

Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawca z

I

2

Lp. Imig i nazwisko Numer uprawnief Data wazno6ci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

I

2
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Numer uprawnieri

2.

osob4

dana osob4
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Dane rator6w ko rek:

Dane o tor6w wiertnic sterowa h

O6wiadczam, zejestem Swiadomy odpowiedzialnoSci za przedstawienie nieprawdziwych informacji lub deklaracji
oraz za przndloirnie dokumentu podrobionego, przerobionego, po6wiadczajqcego nieprawdg albo nierzetelnego.

(imig, nazwisko i podpis osoby upowa2nionej do reprezentacji Wykonawcy)

Lp. Imig i nazwisko Numer uprawniei Data waznoSci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

dan4 osob4
I

2

Lp lmig i nazwisko Numer uprawnieti Data waznosci Stosunek prawny
l4czqcy Wykonawcg z

danq osob4
I

2
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