
                                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB NA KTÓRYCH B ĘDZIE 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 

Forma zatrudnienia 

 
1.Imię i nazwisko …………………………….. 
 
2. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
3. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
4. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
5. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
6. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
7. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
8. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
9.Imię i nazwisko …………………………….. 
 
10. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
11. Imię i nazwisko …………………………….. 

  

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

Nazwisko i imię 
 

            Funkcja proponowana  
           w realizacji zamówienia 

Forma zatrudnienia 

 
1.Imię i nazwisko …………………………….. 
 
2. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
3. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
4. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
5. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
6. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
7. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
8. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
9.Imię i nazwisko …………………………….. 
 
10. Imię i nazwisko …………………………….. 
 
11. Imię i nazwisko …………………………….. 

  

Prawdziwo ść powy Ŝszych danych potwierdzam(my) własnor ęcznym podpisem świadom(mi) odpowiedzialno ści 
karnej z art. 297 Kodeksu karnego. ) 

  
Do załącznika naleŜy  załączyć: 
1.    Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu danej osoby, wskazanej powyŜej  w tabeli nr I lub tabeli nr II.  
2.   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 nale Ŝy wykaza ć  
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.   

 
                   Podpisano 

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

    ................................................................................ 
                                            (nazwa, adres) 


