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oSWTADCZENIE o LrczBIE pRACowNIKOw I INNycH osOB, KTORE BEDA uczESTNICZyc
W WYKOI\IYWANIU ZAMoWIENIA,

ORAZ WYKAZ 0568 REALIZUJ CYCII PRZEDMIOT UMOWY, POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE TJPRAWNIENIA BUDOWLANE LUB ENERGETYCZNE

W POST4POWANIU O UDZIELENIf, ZAMOWMNIA NR 91801 4 - gI9O27 W TRYBIE PRZETARGU

Niniejszym o6wiadczam, i2 firma zatrudnia
l4cznie ..............._ pracownik6w oraz zatrudni inne osoby, kt6re bgd4 uczestniczy6 w wykonyrvaniu zam6wienia, w
tym:

l. 

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dznh
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

2. 

- 

os6b posiadajqcych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dzei
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,

3. _ os6b posiadaj4cych aktualne uprawnienia z grzewacz!,
4. 

- 

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

Dane os6b, kt6re bgd4 uczestniczy6 w wykonywaniu zamriwienia

Dane kierownik6w rob6t w zakresie ukladania

Dane osrib posiadajlcych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjg urzqdzeit gazoxych, instalacji i siecina stanowisku dozoru:

Lp Imig i nazwisko Numer
uprawnief

Data uzyskania
uprawnief

DoSwiadczenie Stosunek prawny
l4czqcy

Wykonawcg z dan4
osob4

I
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Imig i nazwisko Data wa2norici Stosunek prawny
l4czqcy Wykonawcg z

dan4 osobq

2

Dane os6b posiadaj4cych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjq urz4dzeri gazowych, instalacji i sieci

na stanowisku e

Dane oso nadzo race alnicze

ttlt,

Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcq z

dan4 osob4

Data wa:ZnoSciImig i nazwiskoLp

I

Imig i nazwisko Numer uprawniefi Data waznoSci Stosunek prawnY

l4cz4cy Wykonawca z
dan4 osob4

I

Lp Imig i nazwisko Numer uprawnieri Data wa2no6ci Stosunek prawnY

lqcz4cy Wykonawcg z
dan4 osobq

I

Lp. Numer uprawnieri

I

Dane

Numer uprawniefi

2.

Lp.

2.

2.
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Dane o ratorriw ko rek:

Dane o tor6w wiertnic sterow ch

imig, nazwisko i podpis osoby upowa2nionej do reprezentacji Wykonawcy.y

oswiadczam, 2€ jestem swiadomy odpowiedzialnosci za przedstawienie nieprawdziwych informacji lub deklaracjioraz za przedloienie dokumentu podrobionego, przerobionego, pos*iua"ru.;a""go;6;il;;;ierzetelnego.

(

Lp Data waznosci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

dan4 osob4
I

Lp Imig i nazwisko Numer uprawnief Data wa2nodci

oso

Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

1
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Imig i nazwisko Numer uprawnieri

2.

2.


