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OSWIADCZENIE oLrczBrr. pRACowNIKow I INNycH osOB, KTORE B4DA uczESTNICZyc
W WYKONYWANru ZAM6WIENIA,

ORAZ WYKAZ 0568 RI,ALIZUJ.{CYCH PRZEDMIOT UMOWY, POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BT]DOWLAIIE LUB EIIERGETYCZNE

w POST4POWANIU O UDZIf,LENIE ZAMOWIENIA N.R 201709-2 W TRYBIE PRZETARGU

Niniejszym o6wiadczam, i2 firma zatrudnia
l4cznie 

- 

pracownik6w oraz zatrudni inne osoby, kt6re bgdq uczestniczyi w wykonywaniu zam6wienia, w
tym:

l. 

- 

os6b posiadajqcych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dzeh
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

2. 

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniajqce do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dzei
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,

3. ........- os6b posiadaj4cych aktualne uprawnienia z grzew^czy,
4. 

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do n adzorowania zgrzewania rur z pE,
5. _ os6b posiadaj4cych uprawnienia do wykonyrvania przewiert6w sterowanych.

Dane osr6b, ld6re bgdq uczestniczyd w nykon)"rvaniu zam6wienia

Dane kierownik6w robt6t w zakesie ukladania

Dane osrib posiadajqcych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjq urz{dzeri gazowych, instalacji i sieci
na gtanowisku dozoru:

Lp Imig i nazwisko Numer
uprawnien

Data uzvskania
uprawniei

DoSwiadczenie Stosunek prawny
l4cz4cy

Wykonawcg z dan4
osob4

l

2
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Lp Imig i nazwisko Numer uprawnief Data wa2no5ci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

dan4 osob4
I

2.

Dane os6b posiadajqcych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacj4 urz1dzeri gazowych, instalacji i sieci

na stsnowisku eks loatac l:

Dane oso nadzoru

Lp Imig i nazwisko Numer uprawniei Data waznosci Stosunek prawny
l4czqcy Wykonawca z

dan4 osob4

I

2

Data waznosci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawca z

dan4 osobq

Lp. Imig i nazwisko

I

2

Lp Imig i nazwisko Numer uprawniefi Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

danq osobq

I

')
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Dane

Numer uprawnieri

Data wa'zno6ci
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Dane o rator6w ko k

erato16w wiertnic slerowa ch:Dane o

oswiadczam, 2ejestem Swiadomy odpowiedzialnodci za przedstawienie nieprawdziwych informacji lub deklaracjioraz za przqdlozEnie dokumentu podrobionego, przerobionego, poswiadczaj4cego ni"p."*Jg uluo ,lerzetelnego.

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

Imig i nazwisko Numer uprawnien Data wa2noici Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawca z

dan4 osobq
I

2

Lp Imig i nazwisko Data wazno6ci

dan

Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawca z

I

2
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