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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji 

zamówienia 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 
90-706 Łódź, ul. Gdańska 13 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

WYKONAWCY(ów) 

   

   
 

Oświadczam/my że: 
niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w realizacji zamówienia p.n.:  
 
„Ochronę osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych  
w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13”. 
 niżej wymienione osoby posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe 
określone w pkt. 5.1.4 SIWZ 
 

Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje zawodowe – 
zgodnie z zapisami punktu 

5.1.4 SIWZ 
Podstawa dysponowania osobą 

1 2 3 5 

 Nadzór nad realizacją usługi 
ochrony 

 
Nr…………………………. 
 
Data wydania…………………. 
 
 
 
 

dysponuję* 
podstawa dysponowania osobą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:…………........ 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 

 Nadzór nad realizacją usługi 
ochrony 

 
 
Nr…………………………. 
 
Data wydania…………………. 
 
 
 
 

 
dysponuję* 
podstawa dysponowania osobą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:…………........ 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 
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 Nadzór nad realizacją usługi 
ochrony 

 
Nr…………………………. 
 
Data wydania…………………. 
 
 
 
 
 

 
dysponuję* 
podstawa dysponowania osobą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:…………........ 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 

 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 

1. Przez stwierdzenie „dysponuję” 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 „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza 

udostępnić swój potencjał kadrowy.  
 
3. W przypadku gdy Wykonawca oświadczy iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany 

udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem udostępniającym  
i przyjmującym zasoby oraz co najmniej: 

 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
 

4. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału. 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

 
 


