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OSWIADCZENIE o LICZBIE PRACOWNIK6W I INNYCH oSoB, KT6RE B{D.{ UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,

oRAZ WYKAZ OSOB REALIZUJ,{CYCH PRZEDMTOT UMOWY, POSTADAJ.{CYCH
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE LUB ENERGf,TYCZNE

w PosT4powANru o UDZTELENIf, ZAMOWTENIA NR 20t749 W TRYBIE PRZETARGU

Niniejszym oiwiadczam, i2 firma
l4cmie 

- 

pracownik6w oraz zatrudni inne osoby, kt6re bgdq uczestnicz]d w wykonywaniu zam6wienia, w
tym:

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 16z4dzei1
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

- 

os6b posiadaj4cych aktualne kwalifikacje uprawniaj4ce do zajmowania si9 eksploatacj4 urz4dzni
gazowych, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,

..............._ osob posiadajqcych aktualne uprawnienia zgrzewacq,

- 

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

_ os6b posiadaj4cych uprawnienia do wykonywania przewiert5w sterowanych.

Dane os6b, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia

Dane kierownik6w rob6t w zakresie ukladania

Dane osib.posiadajqcych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjq urzqdzeri gazowych, instalacji i siecina slanowisku dozoru:
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Lp Imig i nazwisko Numer
uprawnieri

Data uzyskania
uprawnieri

DoSwiadczenie Stosunek prawny
l4cz4cy

Wykonawcg z dan4
osob4

I
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Lp. Imig i nazwisko Numer uprawnief Data waznoSci Stosunek prawny
lqczqcy Wykonawcg z

dan4 osob4

I
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Dane osrib posiadajqcych uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjq urzqdzei gazowych, instalacji i sieci

na stanowisku eks
Lp Imig i nazwisko Data waznosci

I

2

Dane oso nadzoru rzewalnicze:

Lp lmig i nazwisko Numer uprawnief Data waznoSci Stosunek prawnY

l4czqcy Wykonawcg z
dan4 o1q!4 _

I

Dane

Lp. lmig i nazwisko Numer uprawnief Data waZnoici

1
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Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

dana osoba

Numer uprawnieri

2.

Stosunek PrawnY
l4cz4cy Wykonawca z

dan4 osob4

2.
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Dane rato16w rek:

Dane o tor6w wiertnic sterow

OSwiadczam, zejestem Swiadomy odpowiedzialnoici za przedstawienie nieprawdziwych informacji lub deklaracji
oraz za przedloienie dokumentu podrobionego, przerobionego, po6wiadczaj4cego nieprawdg albo nierzetelnego.

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

Stosunek prawny
l4czqcy Wykonawcg z

dan4 osoba

Imig i nazwisko Numer uprawniefi Data wa2noSciLp.

I
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Lp Imig i nazwisko Numer uprawnieri Data waznosci Stosunek prawny
l4cz4cy Wykonawcg z

dan4 osob4
I

2
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