Nr sprawy RZP-II-WB/3/DZP-1/2015

Załącznik Nr 4 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy[-ów])

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA.
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne
nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych,
parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.
Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej sześcioma osobami do sprzątania powierzchni wewnętrznej i co najmniej dwiema osobami do sprzątania
terenu zewnętrznego - zgodnie z poniższym wykazem:

Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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Nr sprawy RZP-II-WB/3/DZP-1/2015

L.p.

Imię i nazwisko

1

2

Zakres czynności, jaki Wykonawca przewiduje do wykonywania przez osoby
wymienione w kol. 2 podczas realizacji zamówienia
( - sprzątanie powierzchni wewnętrznej
- sprzątanie terenu zewnętrznego)
3

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Podanie podstawy do dysponowania osobami
wskazanymi w kol. 2
4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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7.

8.

- w tym co najmniej jedną osobą posiadającą średnie wykształcenie ogrodnicze lub terenów zieleni, która będzie nadzorowała lub wykonywała prace
ogrodnicze (dotyczy osób do sprzątania terenu zewnętrznego) – zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.

Imię i nazwisko

Posiadane
wykształcenie

1

2

3

Nazwa szkoły/uczelni
oraz
Nr świadectwa/dyplomu
oraz
ukończony kierunek/
specjalność/zakres
4

Zakres czynności, jaki Wykonawca przewiduje do
wykonywania przez osobę wymienioną w kol. 2
podczas realizacji zamówienia
( nadzorowanie lub wykonywanie prac
ogrodniczych)

Podanie podstawy do
dysponowania osobami
wskazanymi w kol. 2

5

6

1.

2.

Uwaga ! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do Oferty należy załączyć
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na
potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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b) Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej jedną osobą - koordynatorem (kierownikiem ekipy) pełniącym nadzór nad osobami sprzątającymi
powierzchnie wewnętrzne i teren zewnętrzny, odpowiedzialnym za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z Zamawiającym - zgodnie z poniższym
wykazem:

L.p

Imię i nazwisko

Zakres czynności,
które będą wykonywane przez osobę wskazaną
w kol. 2
(tj. pełnienie nadzoru nad osobami sprzątającymi powierzchnie wewnętrzne i teren zewnętrzny,
koordynacja i kontrola jakości usług oraz kontakty z Zamawiającym)

1

2

Podanie podstawy do dysponowania osobą
wskazaną w kol. 2

3

4

1.

2.

Uwaga ! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do Oferty należy załączyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby
wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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