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Załącznik nr 4c – Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert

1

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PN:

Kontrakt III - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci
wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota,
Bronów, Zabrzeg część 1 i część 3 – Część ……………..2
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1. ZAMAWIAJĄCY:

11/POIS/JRP/2018

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice.
Gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta złożona przez3:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ PERSONELU,
SKIEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI …………………4
Niniejszym składam wykaz w zakresie oceny ofert, że osoby, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował posiadają następujące doświadczenie:

Lp.

Imię i nazwisko osoby

Doświadczenie,

Wykonawca powiela formularz jeżeli składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.
Wykonawca wpisuje numer Części na którą aplikuje.
3 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
4 Wykonawca wpisuje numer Części na którą aplikuje.
1
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(należy podać doświadczenie w sposób umożliwiający
przyznanie punktów w kryterium doświadczenie, tj.
podać:
• nazwę zamówienia (inwestycji);
• nazwę
Zleceniodawcy/Inwestora/
Zamawiającego
• miejsce realizacji zamówienia (inwestycji)
• datę realizacji zamówienia (inwestycji)
• nazwę wykonywanych funkcji/czynności dla
zamówienia (inwestycji),
• rodzaj
roboty
będącej
przedmiotem
zamówienia (budowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja lub remont sieci)
• opis wykonanego projektu (czy dotyczył
budowy,
rozbudowy,
przebudowy,
modernizacji lub remontu sieci)
• wielkość (mb, km, szt.) zrealizowanego
zamówienia (inwestycji)

Kierownik Budowy

1.

Do oceny będzie brane doświadczenie w
pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy
zrealizowaniu
co
najmniej
jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na
budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji
lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości co
najmniej 2,0 km z co najmniej 1 szt.
przepompowni.

………………………………..

………………………………………………………

2.

Główny Projektant

Do oceny będzie brane doświadczenie w
pełnieniu funkcji Głównego Projektanta przy
zrealizowanym co najmniej jednym zamówieniu
polegającym na zaprojektowaniu budowy,
rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub
remontu sieci kanalizacyjnej o długości minimum
2,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni.

………………………………..

…………………………………..
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Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie danych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wykazane w tabeli powyżej, powinno być opisane w sposób umożliwiający
Zamawiającemu przyznanie punktów w kryterium Doświadczenie personelu Wykonawcy określonym w
pkt 28.4 SIWZ.
Podpis(y):
l.p.
Nazwa(y)
Nazwisko i imię osoby
Wykonawcy(ów)
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
Pieczęć(cie)
Miejscowość
osoby(osób)
Wykonawcy(ów)
i data
upoważnionej(ych)
do
podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)
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