
 

                                                        ZAŁĄCZNIK NR 3 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB NA KTÓRYCH BĘDZIE POLEGAŁ WYKONAWCA 

 
Nazwa wykonawcy : ................................................................................................................................................. 
Adres wykonawcy : .................................................................................................................................................. 
Numer telefonu: .........................., numer fax-u: ....................................., e-mail : ................................................. 
 

Tabela I - osoby, którymi dysponuje Wykonawca 
 

Nazwisko i imię 
Funkcja proponowana  

w realizacji zamówienia 

 
Wykształcenie 

 
Kwalifikacje zawodowe 

 
Doświadczenie 

 
Imię i nazwisko …………………….. 
kierownik badań  
osoba  posiadająca tytuł mgr archeologii i  
posiadająca doświadczenie tj. prowadziła co 
najmniej 2 zadania w zakresie nadzoru nad 
robotami ziemnymi na powierzchni co najmniej 
30 ar i prowadziła 2 zadania, w zakresie których 
przeprowadzono ratownicze badania 
archeologiczne na powierzchni co najmniej 1 ara  

   

  
Tabela II – osoby z innych podmiotów, na których  b ędzie polegał   Wykonawca* 

 
Nazwisko i imię 

Funkcja proponowana 
w realizacji zamówienia 

 
Wykształcenie 

 
Kwalifikacje zawodowe 

 
Doświadczenie 

 
Imię i nazwisko …………………….. 
kierownik badań  
osoba  posiadająca tytuł mgr archeologii i  
posiadająca doświadczenie tj. prowadziła co 
najmniej 2 zadania w zakresie nadzoru nad 
robotami ziemnymi na powierzchni co najmniej 
30 ar i prowadziła 2 zadania, w zakresie których 
przeprowadzono ratownicze badania 
archeologiczne na powierzchni co najmniej 1 ara  

   

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) odpowiedzialności 
karnej z art. 297 Kodeksu karnego.  
 
 
 

          Podpisano 
                  ............................................................. 

                                                                                                 (upowaŜnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 
                                                      .............................................................. 

                               (nazwa, adres) 
  
Do załącznika naleŜy  załączyć: 
 -  w stosunku do kierownika badań kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe ww. osoba posiada 

wykształcenie archeologiczne, 
-   w stosunku do kierownika badań informacje, Ŝe posiada doświadczenie tj. prowadziła co najmniej 2 zadania w zakresie 

nadzoru nad robotami ziemnymi na powierzchni co najmniej 30 ar i prowadziła 2 zadania, w zakresie których 
przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne na powierzchni co najmniej 1 ara potwierdzone   
np. zaświadczeniem konserwatora zabytków, kopią zapisów z dziennika budowy,  protokołem odbioru robót, 
referencjami, sprawozdaniem   z nadzoru i badań archeologicznych itp.   

- w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b w zakresie spełniania warunku dotyczącego   dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  polegał będzie na osobach zdolnych  wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków osoby te naleŜy wykazać w tabeli  nr II.  
Do załącznika naleŜy załączyć wówczas  pisemne zobowi ązanie  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy  
do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia.                                   

 
UWAGA: do świadczenie określone powyŜej moŜe być wykazane w ramach 2, 3 lub 4 zadań. 
 


