
 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Wykonawca: 

 

 

……………………………………… 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

 

Wykaz osób,  

którymi dysponuje wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad 18 zadaniami inwestycyjnymi polegającymi na wykonaniu robót 

budowlanych i prac konserwatorskich w obiektach sakralnych w ramach projektu „Dziedzictwo 

sakralne Dolnej Warty”, prowadzonego przez Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską, oświadczam/my, 

że dysponuję/emy następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. 

zamówienia: 

l.p. imię i nazwisko podstawa 

dysponowania 

wymagania dla danej funkcji 

   Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w 

zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej  bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Osoba ta posiada uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi na zabytkach 

nieruchomych, tj. spełnia wymagania ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014, poz.1446 z 

późn.zm.). 

Osoba ta legitymuje się uprawnieniami 

budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadającymi im 

równoważnymi uprawnieniami budowlanymi do 

nadzoru nad robotami we właściwej branży i 

zakresie, które zostały wydane  na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 

01.01.1995 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 



 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych  w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). 

Osoba ta posiada doświadczenie zawodowe 

minimum 5 lat .lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Osoba ta posiada uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi na zabytkach 

nieruchomych, tj. spełnia wymagania ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014, poz.1446 z 

późn.zm.). 

Osoba ta legitymuje się uprawnieniami 

budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadającymi im 

równoważnymi uprawnieniami budowlanymi do 

nadzoru nad robotami we właściwej branży i 

zakresie, które zostały wydane  na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 

01.01.1995 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych  w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). 

Osoba ta posiada doświadczenie zawodowe 

minimum 5 lat . 

   Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w 

zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w 

specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Osoba ta posiada uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi na zabytkach 

nieruchomych, tj. spełnia wymagania ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014, poz.1446 z 

późn.zm.). 

Osoba ta legitymuje się uprawnieniami 

budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadającymi im 



 
równoważnymi uprawnieniami budowlanymi do 

nadzoru nad robotami we właściwej branży i 

zakresie, które zostały wydane  na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 

01.01.1995 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych  w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). 

Osoba ta posiada doświadczenie zawodowe 

minimum 5 lat . 

   Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w 

zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Osoba ta posiada uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi na zabytkach 

nieruchomych, tj. spełnia wymagania ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014, poz.1446 z 

późn.zm.). 

Osoba ta legitymuje się uprawnieniami 

budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadającymi im 

równoważnymi uprawnieniami budowlanymi do 

nadzoru nad robotami we właściwej branży i 

zakresie, które zostały wydane  na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 

01.01.1995 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych  w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). 

Osoba ta posiada doświadczenie zawodowe 

minimum 5 lat . 

 

Załączam dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu w 

dysponowania osobami.  

 

(Uwaga: Zamawiający nie wymaga dokumentów poświadczających staż pracy inspektorów nadzoru 

– w tym zakresie składane jest oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej). 



 
 

 

* Uwaga Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie będzie dysponował osobami 

wskazanymi do realizacji zamówienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło,  

potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp. per analogiam). 

 

** Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       …………………………………………(podpis) 
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