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DOA-ZP-VII.271.72.2017 

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu 

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 

     

     

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na świadczenie usługi szkoleniowej polegaj ącej na 
opracowaniu i wykonaniu materiałów szkoleniowych or az opracowaniu na ich podstawie programu szkole ń 9w formie warsztatów), a 
także ich organizacji i przeprowadzeniu w ramach projek tu pilota żowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitaliz acji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie ście Łodzi – etap 2” , oświadczam (oświadczamy), że niżej wymienione osoba(y) odpowiedzialna(e) za 
świadczenie usług, skierowana(e) do realizacji zamówienia na posiadają wymagane doświadczenie opisane w pkt. 5.1.3.Ogłoszenia tj.: 
 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Podstawa dysponowania osobą 

1 2 3 

 
Oświadczam( my), że wskazana osoba posiada : 

1. tytuł zawodowy adwokata lub rady prawnego   

dysponuj ę* 
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………………………………………………………………… 
(wskazać tytuł zawodowy) 

i/lub  
stopień naukowy z nauk prawnych 

..................................................................... 
(wskazać stopień nauk prawnych) 
 

2. posiada wiedzę z zakresu zagadnień prawnych w szczególności: 
a) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), 
b) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) 
c) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2147 z późn. zm.), 
d) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

będę dysponował* 

 

Oświadczam(my), że wskazana osoba posiada : 

1. tytuł zawodowy adwokata lub rady prawnego   

………………………………………………………………… 
(wskazać tytuł zawodowy) 

i/lub  

stopień naukowy z nauk prawnych 
..................................................................... 
(wskazać stopień nauk prawnych) 
 

2. posiada wiedzę z zakresu zagadnień prawnych w szczególności: 
a) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), 
b) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) 
c)  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147 z późn. zm.), 
d) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U.z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

dysponuj ę* 
będę dysponował* 

 

 



  „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” 

  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 

 

 

Wymagania 
Imię i nazwisko 

/ podstawa dysponowania osobą 
Kwalifikacje zawodowe 

1 2 3 

Trener 

………………………………………..…………… 

......................................................... 

Imię i nazwisko trenera 

 

Podstawa dysponowania 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(my), że wskazana osoba  

1.  w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziła 100 godzin (w tym 40 godzin w ramach jednej usługi) szkoleń z zakresu 
zastosowania kompetencji miękkich w planowaniu przestrzennym lub rewitalizacji lub ochronie środowiska lub 
polityce społecznej. 

1) okres przeprowadzenia szkoleń od ……………….…….. (dd/mm/rrrr) do ………………….….. (dd/mm/rrrr) 

2) ilość przeprowadzonych godzin szkolenia ..................................................  

3) Ilość godzin szkolenia w ramach jednej usługi ............................................. 

4) nazwa szkolenia............................................................................................. 

5) zakres szkolenia ............................................................................................. 

Trener 

………………………………………..…………… 

......................................................... 

Imię i nazwisko trenera 

 

Podstawa dysponowania 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(my), że wskazana osoba  

1.  w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziła 100 godzin (w tym 40 godzin w ramach jednej usługi) szkoleń z zakresu 
zastosowania kompetencji miękkich w planowaniu przestrzennym lub rewitalizacji lub ochronie środowiska lub 
polityce społecznej. 

1) okres przeprowadzenia szkoleń od ……………….…….. (dd/mm/rrrr) do ………………….….. (dd/mm/rrrr) 

2) ilość przeprowadzonych godzin szkolenia ..................................................  

3) Ilość godzin szkolenia w ramach jednej usługi ............................................. 

4) nazwa szkolenia............................................................................................. 

5) zakres szkolenia ............................................................................................. 
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Trener 

………………………………………..…………… 

......................................................... 

Imię i nazwisko trenera 

 

Podstawa dysponowania 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(my), że wskazana osoba  

1. w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziła 100 godzin (w tym 40 godzin w ramach jednej usługi) szkoleń z zakresu 
zastosowania kompetencji miękkich w planowaniu przestrzennym lub rewitalizacji lub ochronie środowiska lub 
polityce społecznej. 

1) okres przeprowadzenia szkoleń od ……………….…….. (dd/mm/rrrr) do ………………….….. (dd/mm/rrrr) 

2) ilość przeprowadzonych godzin szkolenia ..................................................  

3) Ilość godzin szkolenia w ramach jednej usługi ............................................. 

4) nazwa szkolenia............................................................................................. 

5) zakres szkolenia ............................................................................................. 

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczam/y że: 
• poz.  ………. wykazu stanowi zdolno ść techniczn ą lub zawodow ą Wykonawcy składaj ącego ofert ę, 
• poz. ………. wykazu jest zdolno ścią techniczn ą lub zawodow ą oddan ą do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwie rdzenie, 

czego zał ączam/my zobowi ązanie (oryginał) tego/tych podmiotu/ów do oddania d o dyspozycji swoich zasobów. 
Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należ rozumieć stosunek prawny wiążący wykonawcę z osobą (umowa z zakresu prawa pracy; 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 oryginale.  

 

…………........................…… …………….......................................……………………….. 

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) o soby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  
                                 w imieniu Wykonawc y(ów)  

 


