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Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
 

Organizację stoiska Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, obsługa strefy gier w wersji XXL podczas wydarzeń plenerowych odbywających się  
w 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego 

 
 

PRZEDKŁADAMY: 
 

 
Wykaz osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
 

Animator (co najmniej 4 osoby): Wskazana osoba (a w przypadku wskazania więcej niż 4 osób – każda ze wskazanych osób): posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
tj. organizowała i prowadziła zajęcia dla dzieci / młodzieży / dorosłych podczas co najmniej 2 wydarzeń o charakterze wystawienniczym / eventowym / rekreacyjnym / artystyczno-

rozrywkowym, każde wydarzenie realizowane o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto; 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Czy zaproponowana osoba organizowała i prowadziła zajęcia dla dzieci 
/ młodzieży / dorosłych o charakterze wystawienniczym / eventowym 

/ rekreacyjnym / artystyczno-rozrywkowym? 

Proszę wskazać nazwę, okres realizacji, odbiorcę oraz wartość wydarzeń (co najmniej 2),  
w trakcje których wskazana osoba prowadziła zajęcia opisane w kol. 3 

Informacja na temat dysponowania osobami 
– „dysponuję” lub „będę dysponował” oraz 

podstawa prawna do dysponowania** 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. * TAK / NIE * 

1) * 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 
……………………………...…...…..………* 
 
Podstawa prawna do dysponowania: 
 
……………………………..…...……………* 

2) * 

2. * TAK / NIE * 

1) * 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 
……………………………...…...…..………* 
 
Podstawa prawna do dysponowania: 
 
……………………………..…...……………* 

2) * 
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3. * TAK / NIE * 

1) * 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 
……………………………...…...…..………* 
 
Podstawa prawna do dysponowania: 
 
……………………………..…...……………* 

2) * 

4. * TAK / NIE * 

1) * 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 
……………………………...…...…..………* 
 
Podstawa prawna do dysponowania: 
 
……………………………..…...……………* 

2) * 

5. * TAK / NIE * 

1) * 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 
……………………………...…...…..………* 
 
Podstawa prawna do dysponowania: 
 
……………………………..…...……………* 

2) * 

6. * TAK / NIE * 

1) * 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 
……………………………...…...…..………* 
 
Podstawa prawna do dysponowania: 
 
……………………………..…...……………* 

2) * 

7. * TAK / NIE * 

1) * 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 
……………………………...…...…..………* 
 
Podstawa prawna do dysponowania: 
 
……………………………..…...……………* 

2) * 

 
Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę składającego ofertę w danej części przedmiotu zamówienia (Wykonawca zobowiązany jest podać wymaganą informację lub wskazać 
właściwą opcję TAK/NIE). 
 
Zamawiający wymaga wypełnienia tabeli stanowiącej element Załącznika nr 7 do SIWZ w sposób jednoznacznie umożliwiający potwierdzenie, iż osoby wskazane przez Wykonawcę spełniają wymagania 
Zamawiającego, o których mowa w pkt 14.1.3) lit. b) SIWZ. 
 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji 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. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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Wykonawca może wskazać więcej osób niż wymagane minimum. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, każda z osób musi spełniać wymagania określone dla animatora. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać informacje niezbędne do prawidłowego ustalenia, która oferta zostanie oceniona najwyżej oraz załączyć stosowane dokumenty do oferty lub/i przedstawić je na żądanie Zamawiającego. 
 
 
 
 

........................................................................ 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

 upoważnionych do jego reprezentowania 


