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Załącznik nr 5 do SIWZ –  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz osób 

 

...................................................                                                  …………………………… 
/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                                      /miejscowość i data/ 

WYKAZ 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz 
nowoczesnych pakietów edukacyjnych do 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

uczestniczącej w wykonaniu usługi 

Wykształcenie* 

( szczegółowy opis umożliwiający 

weryfikację każdej wskazanej osoby) 

 

Doświadczenie ** 

(szczegółowy opis umożliwiający weryfikację każdej wskazanej osoby) 
 

I II III IV 

pierwsza część - nazwa zawodu: MEC.03 Rysunek Techniczny (MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310) LUB BUD.08.1 Rysunek techniczny 

budowlany (MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102) 

    

druga część - nazwa zawodu: Monter Instalacji Fotowoltaicznych 

    

trzecia część - nazwa zawodu: MOD.03 Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży  (753105 Krawiec) 

 
   

czwarta część - nazwa zawodu:  DRM.04 Rysunek techniczny w branży drzewno-meblarskiej (Stolarz 752205) (grafika i wizualizacja projektu) 

 
   

piąta część zamówienia - nazwa zawodu: BUD.10. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (Stolarz 752205+ Ślusarz) 
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szósta część - nazwa zawodu: ELM.01. Podstawy automatyki (TECHNIK AUTOMATYK 311909) + (TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM 

KOLEJOWYM 311407 – TKO.02.3) 

 
   

siódma część - nazwa zawodu: BUD.10.10 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej  (Monter stolarki budowlanej 712906) 

 
   

ósma część - nazwa zawodu: INF.04. - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

 
   

dziewiąta część - nazwa zawodu: SPO.01 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej  (Asystent osoby niepełnosprawnej 341201) 

 
   

dziesiąta część - nazwa zawodu: MEC. 09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  (Technik mechanik (operator obrabiarek skrawających 

311504) 

 
   

jedenasta część - nazwa zawodu: MOT.01. - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych (Blacharz SAMOCHODOWY 721306) 

 
   

dwunasta część - nazwa zawodu: SPO.02- Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej ( Opiekun Osoby Starszej 341202) 

 
   

trzynasta część - nazwa zawodu: BPO.03 - Wykonywanie działań ratowniczych (Technik pożarnictwa  311919) 

 
   

czternasta część - nazwa zawodu: OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu. (Technik architektury krajobrazu 314202) 

 
   

piętnasta część - nazwa zawodu: ELM.01. - Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (TECHNIK AUTOMATYK 311909) 
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Uwaga: rubryki należy wypełnić tylko w zakresie części, na którą składana jest oferta. 

Wymagania Zamawiającego: 

* wykształcenie wg wymagań opisanych w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1.3 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawców 

w postępowaniu”, 

** doświadczenie wg wymagań opisanych w rozdziale IV pkt 1 ppkt  1.3 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawców 

w postępowaniu”, 

Oświadczam, że w/w osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz są zdolne wykonać przedmiot zamówienia (Zamawiający w przypadku 

wątpliwości dotyczących wykształcenia i doświadczenia osób wskazanych do prowadzenia kursów może żądać od Wykonawcy wyjaśnień) 

 

 

 

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

 (podpis upełnomocnion(ych)ego 

przedstawiciel(i)a Wykonawcy)  


