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         DOA-ZP.VIII.271.46.2017 

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 

     
     

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest 
„Organizacja V Forum Miast Partnerskich w Łodzi w d niach 17-19 wrze śnia 2017 r. w ramach 
projektu "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kr eatywnego" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202 0”  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.OIWZ  
 

Lp  
Imię i nazwisko 

/podstawa 
dysponowania 

Nazwa projektu Zakres projektu Odbiorca 
projektu 

Czas realizacji 
projektu – 

przedział czasowy 
Od (dd/mm/rrrr) 
do(dd/mm/rrrr)   

1 
………………………

………………..………. 

Imię i nazwisko 
 

Podstawa 
dysponowania 
 
dysponuj ę* 
 

będę dysponow ał* 

 
 
 
 

   

2   

  

3   

  

 
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 potwierdzenie czego zał ączam/my* pisemne zobowi ązanie tego/tych* 
podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobó w. 

* Niepotrzebne skre ślić  
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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. 

 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów ) 

 


