
 

 
                                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB NA KTÓRYCH BĘDZIE POLEGAŁ WYKONAWCA 

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

 
Tabela I - osoby, którymi dysponuje Wykonawca 

 
Nazwisko i imię 

 

 
Wykształcenie 

 
Proponowana  funkcja  
w realizacji zamówienia 

 
Doświadczenie 

 
Imię i nazwisko ……………………………. 
1) Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie 

analiz społeczno-gospodarczych polegające na 
tym, że była członkiem zespołu w najmniej jednym 
zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem 
przedmiotu zamówienia tj. sporządziła analizę do 
strategii dla miasta liczącego co najmniej 50.000 
mieszkańców. 

Imię i nazwisko ……………………………. 
2) Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie 

moderowania spotkań podczas prac nad 
dokumentem strategicznym lub opracowaniem 
porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu 
zamówienia tj. prowadziła warsztaty, spotkania 
itp. służące opracowaniu strategii dla miasta 
liczącego co najmniej 50.000 mieszkańców. 

Imię i nazwisko ……………………………. 
3) Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie 

opracowań strategicznych polegające na tym, że 
była członkiem zespołu w najmniej jednym zadaniu 
porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu 
zamówienia tj. opracowywała strategię dla 
miasta liczącego co najmniej 50.000 
mieszkańców. 

   

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

Nazwisko i imię 
Funkcja proponowana 
w realizacji zamówienia 

 
Wykształcenie 

 
Proponowana  funkcja  
w realizacji zamówienia 

 
 Doświadczenie 

Imię i nazwisko ……………………………. 
1) Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie 

analiz społeczno-gospodarczych polegające na 
tym, że była członkiem zespołu w najmniej jednym 
zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem 
przedmiotu zamówienia tj. sporządziła analizę do 
strategii dla miasta liczącego co najmniej 50.000 
mieszkańców. 

Imię i nazwisko ……………………………. 
2)  Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie 

moderowania spotkań podczas prac nad 
dokumentem strategicznym lub opracowaniem 
porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu 
zamówienia tj. prowadziła warsztaty, spotkania 
itp. służące opracowaniu strategii dla miasta 
liczącego co najmniej 50.000 mieszkańców. 

Imię i nazwisko ……………………………. 
3)  Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie 

opracowań strategicznych polegające na tym, że 
była członkiem zespołu w najmniej jednym zadaniu 
porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu 
zamówienia tj. opracowywała strategię dla 
miasta liczącego co najmniej 50.000 
mieszkańców. 

   

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

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



 

                                                                                                 (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 
                                                      .............................................................. 

                               (nazwa, adres) 
 ………………..dnia………………. 
 
 
Do załącznika należy  załączyć: 
- dla osoby  posiadającej  doświadczenie w zakresie analiz społeczno-gospodarczych informacje, że była członkiem 

zespołu w najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia tj. sporządziła 
analizę do strategii dla miasta liczącego co najmniej 50.000 mieszkańców, potwierdzone np.: 
 -  kserokopią  opracowania-strategii lub 
 - protokołem  odbioru lub 
- referencjami lub 

                 - oświadczeniem lub cv 
                    itp., z których to oświadczeń lub dokumentów  wynikał będzie skład zespołu, tytuł opracowania, nazwisko i imię 

osoby, która sporządzała  w ramach dokumentu strategii ww. analizę społeczno-gospodarczą.  
 
- dla osoby  posiadającej  doświadczenie w zakresie moderowania spotkań podczas prac nad dokumentem strategicznym 

lub opracowaniem porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia informacje, że prowadziła warsztaty, 
spotkania itp. służące opracowaniu strategii dla miasta liczącego co najmniej 50.000 mieszkańców,  
potwierdzone np.: 
 -  kserokopią  opracowania-strategii lub 
 - protokołem  odbioru lub 
- referencjami lub 

                 - oświadczeniem lub cv 
                               itp., z których to oświadczeń lub dokumentów  wynikał będzie skład zespołu, tytuł opracowania, nazwisko i imię 

osoby, która prowadziła warsztaty, spotkania itp. służące opracowaniu strategii  

- dla osoby posiadającej  doświadczenie w zakresie opracowań strategicznych informacje, że była członkiem zespołu  
w najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia tj. opracowywała strategię 
dla miasta liczącego co najmniej 50.000 mieszkańców, potwierdzone  np.: 
-  kserokopią  opracowania-strategii lub 
 - protokołem  odbioru lub 
- referencjami lub 

                 - oświadczeniem lub cv 
   itp., z których to oświadczeń lub dokumentów  wynikał będzie skład zespołu, tytuł opracowania, nazwisko i imię    

osoby, która opracowywała strategię.  
 

-   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 do  wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków, a podmioty te będą brały udział  
w realizacji części zamówienia osoby te należy wykazać w tabeli  nr II.  Do załącznika należy załączyć wówczas  
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres 
korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Wybór realizatora zadania   pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Legnicy  
na lata 2015- 2020” wraz ze „Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko” 

 
 

 
 


