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(pieczgi firmowa Wykonawcy)

oSWIADCZENTE o LICZBTE pRACowNIKow I INNycH os6B, KToRE BED4 uczf,srNlczyc
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,

oRAZ WYKAZ 0568 REALIZUJ CYCH PRZEDMIOT IlMOWy, POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE LUB ENERGETYCZNd

W POST4POWANIU O I]DZIELENIf, ZAMOWIENIA NR 2I I711-I W TRYBIf, PRZETARGU

zatrudnia
lqcmi
tym:

l.

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 urz1dzsrt
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjq urzqdzei
gazowych, instalacji isieci na stanowisku eksploatacji,

-.............._ os6b posiadaj4cych aktualne tprawnienia zgrzewaczy,

- 

os6b posiadai4cych aktualne kwalifikacje uprawniai4ce do nadzorowania zgrzewania rur z pE,

_ os6b posiadaj4cych uprawnienia do xykonyrxania przewiert6w sterowanych.

Dane os6b, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonyrvaniu zam6wienia

2

Dane kierownikriw rob6t w zakesie ukladania
Lp Imig i nazwisko Numer

uprawniefi
Data uzvskania

uprawnieri
DoSwiadczenie Stosunek prawny

l1cz4cy
Wykonawcg z danq

osobq
I

2

e 

- 

pracownik6w oraz zatrudni inne osoby, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonyvaniu zam6wienia, w

J

4

5

Dane osrib posiadajqcych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjq trt$ilzeit gazo*ych, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru:
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Imig i nazwisko Numer uprawnieri Data wa2no6ci Stosunek prawnY

lqcz4cy Wykonawca z
danq osobq

I

2

Dane osrib posiadajqcych uprawnienia do zajmowania si9 eksptoatacjq urzqdzeri gazowych, instalacii i sieci

na stanowisku eks

Lp. Imig i nazwisko Numer uprawnief Data waznoSci Stosunek prawnY

l4cz4cy Wykonawca z
dana osobq

I

Dane oso nadzo race lnicze

Dane

Data waznosci Stosunek PrawnY
l4czqcy Wykonawca z

dunq r!9!L-
Lp Imig i nazwisko Numer uprawniefi

I

Lp. Imiq i nazwisko Numer uprawnief Data waznosci Stosunek PrawnY
l4cz4cy Wykonawca z

danq osob4

I

')
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Lp Imig i nazwisko Numer uprawnief Data waznosci

oso

Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

I

)

Dane o rator6w arek:

Dane o rato16\l $'iertnic sterow ch

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

Lp. Numer uprawniefi Data waznosci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

I

slME PoISka Sp. z o.o', ur 1Maia18,96-500Sochaczew,rer..+48221025300.rax:+48221025301,
e_mair: info@simeporska pr, Nrp: 526-24-99-440, sqn.Rejonowy dra m st waBzawy xrv vlrldzial cospoaarczy xrapwego ielestrr,pod numerem KRS. 0oOOl9349l, Kapiiar zaktadowy Zs OOO OOO piX, ww.ctmep6fsfi.pi.- ',--' - Sqdowego

Oswiadczam, 2ejestem Swiadomy odpowiedzialnosci za przedstawienie nieprawdziwych informacj i lub deklaracj i
oraz zz przedloircnie dokumentu podrobionego, przerobionego, po6wiadczaj4cego nieprawdg albo nierzetelnego.

Imig i nazwisko

osob4

2.


