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         DOA-ZP-VIII.271.85.2017 

Załącznik nr 8 do OIWZ 

Wykaz osób  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:   

Lp.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     

     

     

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Sporz ądzenie 
raportu HR i nieruchomo ściowego w wersji papierowej i elektronicznej w wers ji polsko-
angielskiej” , w ramach projektu pt. „Internacjonalizacja  gospo darcza  przedsi ębiorstw z 
regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania prom ocyjne i terytorialny marketing 
gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Pro gramu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020” ,  prowadzonego przez Miasto Łódź – Urząd 
Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, oświadczam(y), że niżej wymieniona(e) 
osoba(y) będzie(ą) uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia. 
  

    Dla I części zamówienia 

Lp. Imi ę i nazwisko stanowisko do świadczenie Podstawa dysponowania 
osob ą 

1 2 3 4 5 

1.    dysponuj ę/ 
będę dysponował * 

2.    dysponuj ę/ 
będę dysponował * 
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    Dla II części zamówienia 

Lp. Imi ę i nazwisko stanowisko do świadczenie Podstawa dysponowania 
osob ą 

1 2 3 3 3 

1.    dysponuj ę/ 
będę dysponował * 

2.    dysponuj ę/ 
będę dysponował * 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należ rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę 

z osobą (np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna – np. umowa zlecenia, 
zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 

2. Przez stwierdzenie „będę dysponował”  należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza 
udostępnić swój potencjał kadrowy. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

       Zobowi ązanie innego podmiotu musi by ć złożone w formie oryginału.  
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

 

 


