
PE/WSPÓLNOTY/2016 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego

zał. nr 6 do siwz 

część I

Lp. Pracownicy

Wymagana przez 
Zamawiaj ącego 

minimalna liczba 
pracowników

Liczba  pracowników jakimi  
Wykonawca b ędzie dysponował 
w czasie realizacji zamówienia  

(wypełnia Wykonawca)

Podstawa dysponowania 
osobami

1.
Obsługa 

administracyjno-
eksploatacyjna

1,5 etatu

………………………….

2.
Utrzymanie czystości 

(sprzątacze, 
konserwatorzy zieleni)

10

…………………….

3.
Konserwacyjno - 

remontowi
4

…………………….

4.

kierowanie robotami w 
specjalności 

konstrukcyjno - 
budowlanej

1

…………………….

5.

kierowanie robotami w 
specjalności 

instalacyjnej w 
zakresie instalacji i 

urządzeń 
wodociągowo-

kanalizacyjnych 

1

…………………….

6.

eksploatacja 
urządzeń, instalacji i 

sieci 
elektroenergetycznych 

o napięciu do 1 kV

1

…………………….

7.

pielęgnacja zieleni 
posiadającym 

minimum 
wykształcenie 

zawodowe rolnicze lub 
ogrodnicze

1

…………………….

…………………………………………………………………..                                              
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej /



PE/WSPÓLNOTY/2016 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do
 realizacji zamówienia publicznego

zał. nr 6 do siwz

część II

Lp. Pracownicy

Wymagana przez 
Zamawiaj ącego 

minimalna liczba 
pracowników

Liczba  pracowników jakimi  
Wykonawca b ędzie dysponował 
w czasie realizacji zamówienia  

(wypełnia Wykonawca)

Podstawa dysponowania 
osobami

1.
Obsługa 

administracyjno-
eksploatacyjna

1 etat

………………………….

2.
Utrzymanie czystości 

(sprzątacze, 
konserwatorzy zieleni)

8

…………………….

3.
Konserwacyjno - 

remontowi
3

…………………….

4.

kierowanie robotami w 
specjalności 

konstrukcyjno - 
budowlanej

1

…………………….

5.

kierowanie robotami w 
specjalności 

instalacyjnej w 
zakresie instalacji i 

urządzeń 
wodociągowo-

kanalizacyjnych 

1

…………………….

6.

eksploatacja 
urządzeń, instalacji i 

sieci 
elektroenergetycznych 

o napięciu do 1 kV

1

…………………….

7.

pielęgnacja zieleni 
posiadającym 

minimum 
wykształcenie 

zawodowe rolnicze lub 
ogrodnicze

1

…………………….

…………………………………………………………………..                                                         
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej /



PE/WSPÓLNOTY/2016 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego

zał. nr 6 do siwz

część III

Lp. Pracownicy

Wymagana przez 
Zamawiaj ącego 

minimalna liczba 
pracowników

Liczba  pracowników jakimi  
Wykonawca b ędzie dysponował w 

czasie realizacji zamówienia  
(wypełnia Wykonawca)

Podstawa dysponowania 
osobami

1.
Obsługa 

administracyjno-
eksploatacyjna

1 etat

………………………….

2.
Utrzymanie czystości 

(sprzątacze, 
konserwatorzy zieleni)

4

…………………….

3.
Konserwacyjno - 

remontowi
2

…………………….

4.

kierowanie robotami w 
specjalności 

konstrukcyjno - 
budowlanej

1

…………………….

5.

kierowanie robotami w 
specjalności 

instalacyjnej w 
zakresie instalacji i 

urządzeń 
wodociągowo-

kanalizacyjnych 

1

…………………….

6.

eksploatacja 
urządzeń, instalacji i 

sieci 
elektroenergetycznych 

o napięciu do 1 kV

1

…………………….

7.

pielęgnacja zieleni 
posiadającym 

minimum 
wykształcenie 

zawodowe rolnicze lub 
ogrodnicze

1

…………………….

…………………………………………………………………..                                                         
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej /



PE/WSPÓLNOTY/2016 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego

zał. nr 6 do siwz

część IV

Lp. Pracownicy

Wymagana przez 
Zamawiaj ącego 

minimalna liczba 
pracowników

Liczba  pracowników jakimi  
Wykonawca b ędzie 

dysponował w czasie realizacji 
zamówienia  (wypełnia 

Wykonawca)

Podstawa dysponowania 
osobami

1.
Obsługa 

administracyjno-
eksploatacyjna

2,5 etatu

………………………….

2.
Utrzymanie czystości 

(sprzątacze, 
konserwatorzy zieleni)

10

…………………….

3.
Konserwacyjno - 

remontowi
4

…………………….

4.

kierowanie robotami w 
specjalności 

konstrukcyjno - 
budowlanej

1

…………………….

5.

kierowanie robotami w 
specjalności 

instalacyjnej w 
zakresie instalacji i 

urządzeń 
wodociągowo-

kanalizacyjnych 

1

…………………….

6.

eksploatacja 
urządzeń, instalacji i 

sieci 
elektroenergetycznych 

o napięciu do 1 kV

1

…………………….

7.

pielęgnacja zieleni 
posiadającym 

minimum 
wykształcenie 

zawodowe rolnicze lub 
ogrodnicze

1

…………………….

…………………………………………………………………..                                                         
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej /



PE/WSPÓLNOTY/2016 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do
 realizacji zamównienia publicznego

zał. nr 6
 do siwz

część V

Lp. Pracownicy

Wymagana przez 
Zamawiaj ącego 

minimalna liczba 
pracowników

Liczba  pracowników jakimi  
Wykonawca b ędzie 

dysponował w czasie 
realizacji zamówienia  

(wypełnia Wykonawca)

Podstawa dysponowania 
osobami

1.
Obsługa 

administracyjno-
eksploatacyjna

1 etat

………………………….

2.
Utrzymanie czystości 

(sprzątacze, 
konserwatorzy zieleni)

2

…………………….

3.
Konserwacyjno - 

remontowi
2

…………………….

4.

kierowanie robotami w 
specjalności 

konstrukcyjno - 
budowlanej

1

…………………….

5.

kierowanie robotami w 
specjalności 

instalacyjnej w 
zakresie instalacji i 

urządzeń 
wodociągowo-

kanalizacyjnych 

1

…………………….

6.

eksploatacja 
urządzeń, instalacji i 

sieci 
elektroenergetycznych 

o napięciu do 1 kV

1

…………………….

7.

pielęgnacja zieleni 
posiadającym 

minimum 
wykształcenie 

zawodowe rolnicze lub 
ogrodnicze

1

…………………….

…………………………………………………………………..                                                         
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej /



PE/WSPÓLNOTY/2016 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do
 realizacji zamównienia publicznego

zał. nr 6 do siwz

część VI

Lp. Pracownicy

Wymagana 
przez 

Zamawiaj ącego 
minimalna liczba 

pracowników

Liczba  pracowników jakimi  
Wykonawca b ędzie 

dysponował w czasie realizacji 
zamówienia  (wypełnia 

Wykonawca)

Podstawa dysponowania 
osobami

1.
Obsługa 

administracyjno-
eksploatacyjna

1,5 etatu

………………………….

2.
Utrzymanie czystości 

(sprzątacze, 
konserwatorzy zieleni)

6

…………………….

3.
Konserwacyjno - 

remontowi
3

…………………….

4.

kierowanie robotami w 
specjalności 

konstrukcyjno - 
budowlanej

1

…………………….

5.

kierowanie robotami w 
specjalności 

instalacyjnej w 
zakresie instalacji i 

urządzeń 
wodociągowo-

kanalizacyjnych 

1

…………………….

6.

eksploatacja 
urządzeń, instalacji i 

sieci 
elektroenergetycznych 

o napięciu do 1 kV

1

…………………….

7.

pielęgnacja zieleni 
posiadającym 

minimum 
wykształcenie 

zawodowe rolnicze lub 
ogrodnicze

1

…………………….

…………………………………………………………………..                                                         
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej /



PE/WSPÓLNOTY/2016 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę
 do realizacji zamównienia publicznego

zał. nr 6 do siwz

część VII

Lp. Pracownicy

Wymagana przez 
Zamawiaj ącego 

minimalna liczba 
pracowników

Liczba  pracowników jakimi  
Wykonawca b ędzie 

dysponował w czasie 
realizacji zamówienia  

(wypełnia Wykonawca)

Podstawa dysponowania osobami

1.
Obsługa 

administracyjno-
eksploatacyjna

1,5 etatu

………………………….

2.
Utrzymanie czystości 

(sprzątacze, 
konserwatorzy zieleni)

10

…………………….

3.
Konserwacyjno - 

remontowi
4

…………………….

4.

kierowanie robotami w 
specjalności 

konstrukcyjno - 
budowlanej

1

…………………….

5.

kierowanie robotami w 
specjalności 

instalacyjnej w 
zakresie instalacji i 

urządzeń 
wodociągowo-

kanalizacyjnych 

1

…………………….

6.

eksploatacja 
urządzeń, instalacji i 

sieci 
elektroenergetycznych 

o napięciu do 1 kV

1

…………………….

7.

pielęgnacja zieleni 
posiadającym 

minimum 
wykształcenie 

zawodowe rolnicze lub 
ogrodnicze

1

…………………….

…………………………………………………………………..                                                         
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej /



PE/WSPÓLNOTY/2016 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do
 realizacji zamównienia publicznego

zał. nr 6 do siwz

część VIII

Lp. Pracownicy

Wymagana przez 
Zamawiaj ącego 

minimalna liczba 
pracowników

Liczba  pracowników jakimi  
Wykonawca b ędzie dysponował 
w czasie realizacji zamówienia  

(wypełnia Wykonawca)

Podstawa dysponowania 
osobami

1.
Obsługa 

administracyjno-
eksploatacyjna

1 etat

………………………….

2.
Utrzymanie czystości 

(sprzątacze, 
konserwatorzy zieleni)

8

…………………….

3.
Konserwacyjno - 

remontowi
2

…………………….

4.

kierowanie robotami w 
specjalności 

konstrukcyjno - 
budowlanej

1

…………………….

5.

kierowanie robotami w 
specjalności 

instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń 

wodociągowo-
kanalizacyjnych 

1

…………………….

6.

eksploatacja urządzeń, 
instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o 
napięciu do 1 kV

1

…………………….

7.

pielęgnacja zieleni 
posiadającym minimum 

wykształcenie 
zawodowe rolnicze lub 

ogrodnicze

1

…………………….

…………………………………………………………………..                                                         
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej /


