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      Załącznik nr 3 Cz. I do SIWZ  

Znak sprawy: WAD-2900-II/2014/SISP-2 

 
 
………………………………..……… 
(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu) 

 

 

WYKAZ OSÓB 
uczestniczących w realizacji zamówienia 

 

Ja (My) niżej podpisany(ni) …………………………………………………..…………………. 
 
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………….……………………………….. 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 
………………………………………………………………………….…..…………………... 

(adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na przetarg nieograniczony pn.:  

Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu 
Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz  
z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk) – modernizacja pomieszczeń  
dla Informatorium  w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): 
„Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji 
skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla 
obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny 
GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk 
dostępu do Internetu”. 

Część I przedmiotu zamówienia: 

Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu 
Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. 

informuję(my), że przedmiotowe zamówienie zrealizuję(my) z udziałem następujących osób: 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Stanowisko/ zakres 

wykonywanych 
czynności 

Rodzaj i numer 
uprawnień 

Podstawa 
dysponowania 

1     

2     

3     
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Oświadczam(my), że ww. osoby, posiadają wymagane uprawnienia zawodowe, które zostaną 
przedłożone Zamawiającemu w chwili podpisania Umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………., dnia ……………………           ………..……………………………………………….  
             (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) 


