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Załącznik nr 6 do SIWZ 

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) 
   
   
 

Oświadczam/my, że: 
niżej wymienione osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, skierowane do realizacji 
zamówienia którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego  
w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkc jonowania Domu 
Wielopokoleniowego” w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. 
„Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze 
w Mieście Łodzi – etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020) posiadają wymagane 
doświadczenie i uprawnienia opisane w pkt. 5.1.3.1 SIWZ tj.: 
 

Imię i nazwisko i zakres 
wykonywanych czynności                                      Kwalifikacje zawodowe 

Podstawa 
dysponowania osobą 
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Osoba posiadająca 
tytuł zawodowy 

adwokata, zgodnie z 
Ustawą z dnia 26 maja 

1982 r. Prawo  
o adwokaturze (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2368 z 
późn. zm.) bądź radcy 
prawnego zgodnie z 
Ustawą z dnia 6 lipca 

1982 r. o radcach 
prawnych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1870 z 

późn. zm.) lub stopień 
naukowy z nauk 

prawnych 
 

…………………… 
 
 

…………….……… 
Imię i nazwisko 

 

 
Wskazana osoba w ostatnich 5 latach przed 

upływem terminu składania ofert jest autorem lub 
współautorem ekspertyz i/lub raportów z badań i/lub 

opracowań naukowych i/lub publikacji 
popularyzatorskich z zakresu: prawa lokalowego, 
prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, wspólnot 

mieszkaniowych, mieszkań komunalnych, mieszkań 
socjalnych, gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy 
 

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

(podać nazwę ekspertyz i/lub raportów z badań i/lub 
opracowań naukowych i/lub publikacji popularyzatorskich 

z zakresu: prawa lokalowego, prawa spółdzielczego, 
mieszkalnictwa, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań 
komunalnych, mieszkań socjalnych, gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy)  

 

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 

  nr ref.: DOA-ZP-II.271.12.2018 

                                                                                                                                                 

 

O
so

ba
 o

pi
sa

na
 w

 p
kt

 b
) 

5.
1.

3.
1 

S
IW

Z
 

 
 

…………………… 
 
 

…………….……… 
Imię i nazwisko 

 
 

 
Wskazana osoba w ostatnich 3 latach przed 

upływem terminu składania ofert zorganizowała i/lub 
animowała co najmniej 5 działań 

międzypokoleniowych i/lub integrujących lokalną 
społeczność    

 
1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 
3. ……………………………………………… 
4. ……………………………………………… 
5. …………………….………………………… 

(podać nazwę działania międzypokoleniowego i/lub 
integrującego lokalną społeczność)  

 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował* 
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 Osoba posiadająca 

wykształcenie wyższe 
na kierunku 
architektura  
i urbanistyka  

i/lub architektura  
i/lub gospodarka 

przestrzenna 
 

…………………… 
 
 

…………….……… 
Imię i nazwisko 

 

 
Wskazana osba w ostatnich 5 latach przed 

upływem terminu składania ofert jest autorem 
lub współautorem ekspertyz i/lub raportów  
z badań i/lub opracowań naukowych i/lub 
publikacji popularyzatorskich dotyczących 

zagadnień: architektoniczno-urbanistycznych, 
będących odpowiedzią na zmiany 

demograficzne i/lub starzejącego się 
społeczeństwa i/lub cohousingu i/lub relacji 
sąsiedzkich i/lub potrzeb mieszkaniowych 

Polaków   

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

(podać nazwę ekspertyz i/lub raportów z badań i/lub 
opracowań naukowych i/lub publikacji 

popularyzatorskich dotyczących zagadnień: 
architektoniczno-urbanistycznych, będących 
odpowiedzią na zmiany demograficzne i/lub 

starzejącego się społeczeństwa i/lub cohousingu 
i/lub relacji sąsiedzkich i/lub potrzeb mieszkaniowych 

Polaków 
 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował* 
 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
Tabela może być modelowana do potrzeb Wykonawcy 

 

Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuj ę” należy 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 „b ędę dysponował ” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza 
udostępnić swój potencjał kadrowy. 

 
 

……………… …………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 


