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oSWIADCZf,NIE O LICZBIf, PRACOWNIKoW I INNYCH OSOB, KTORE B4D4 UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMoWIENIA,

ORAZ WYKAZ 056B REALIZUJACYCH PRZEDMIOT UMOWY, POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIf, T]PRAWNIENIA BUDOWLANE LUB ENERGETYCZNE

w PoST4POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA NR 211728 W TRYBTf, PRZETARGU

Niniejszym o6wiadczam, i2 firma zatrudn ia

l4cmie _pracownik6w oraz zatrudni inne osoby, kt6re b9d4 uczestnicry6 w wykonyrNaniu zam6wienia, w

tym:
l. _ os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dzrit

gazowych, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

2. os6b posiadajqcych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 \tz4dzen

gazowych, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,

3. 

- 

os6b posiadaj4cych aktualne uprawnienia zwewaczy,

4. _ os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do nadzorowmia zgrzewania rur z PE,

5. 

- 

os6b posiadaj4cych uprawnienia do wykonyvania przewiert6w sterowanych'

Dane osrib, kt6re b9d4 uczestniczyd w wykonywaniu zamriwienia

e kierownik6w rob6t w zakesie ukladania oc owDan

Lp. Numer
uprawnieri

Data uzyskania
uprawniei

DoSwiadczenie Stosunek prawny
l4cz4cy

Wykonawcg z dan4
osob4

1

2

Dane oy6b posiadaj4cych uprawnienia do zajmowania siQ eksploatacjQ trzqdzefi gazowych, instalacji i sieci

na stanowisku dozoru:
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Dane os6b posiadajqcych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjq trzqdzeit gazo*ych, instalacji i sieci
na stanowisku eks

Dane oso nadzoru race lnicze:

Dane rzew

Imig i nazwisko Numer uprawnief Data wa2no(ci Stosunek prawny
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Lp Imig i nazwisko Numer uprawniefi Data wa2noSci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

dan4 osob4
I
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Imig i nazwisko Numer uprawnief Data wazno(ci Stosunek prawny
lqcz4cy Wykonawcg z
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I
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Dane o ratorriw ko

I)ane o ratorriw wiertnic sterowan ch

(imig, nazwisko i podpis osoby upowaZnionej do reprezentacj i WykonawcY)

k

Imig i nazwisko Numer uprawnieti Data waznosci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawca z

dan4 osob4

I
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oswiadczam, 2e jestem swiadomy odpowiedzialnosci za przedstawienie nieprawdziwych informacji lub deklaracji

or* ^ prr"ilozinie dokumentu iod-bion"go, przerobionego, po6wiadczaj4cego nieprawdg albo nierzetelnego.
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