Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
Wzór wykazu osób
……………………….., dnia ………………….
ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu
Dębowiec 177, 38-220 Dębowiec
Adres poczty elektronicznej: parafia@parafiadebowiec.pl
Strona internetowa: http://www.parafiadebowiec.pl
WYKONAWCA:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę na zadanie pn. „Renowacja ołtarza głównego w kościele pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Dębowcu” przedkładam

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.2 zapytania ofertowego

Imię i nazwisko

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, posiadane uprawnienia

Zakres
wykonywanych
czynności

1

2

3

Wymagane doświadczenie zawodowe
(Osoba, która posiada kwalifikacje do
kierowania pracami konserwatorskimi przy
zabytkach wpisanych do rejestru albo na
Listę Skarbów Dziedzictwa, zgodnie z art. 37a
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z
2015r. poz. 1446, z późn. zm.), to jest która
ukończyła studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, w zakresie
……………………..……. konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub
konserwacji zabytków oraz która po
rozpoczęciu studiow drugiego stopnia lub po
zaliczeniu szostego semestru jednolityc
studiow magisterskic , przez co najmniej
miesięcy
brała
udział
w
pracac
konserwatorskich, pracach restauratorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
rejestru, na Listę Skarbow Dziedzictwa,
inwentarza muzeum będącego instytucją

Informacja
o podstawie
dysponowania
osobą
4

Kierowanie
pracami
konserwatorskimi
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kultury lub zaliczanyc do jednej z kategorii,
o ktoryc mowa w art. 64 ust. 1 przywołanej
ustawy,
kształcenie i t t ł zawodowe, o kt r c
mowa pow żej, mo
z skane poza
ter tori m zecz pospolitej olskiej, jeżeli s
one
znawane
za
r wnorzędnie
z
w kształceniem i t t łami zawodow mi
uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej
olskiej na podstawie odrę n c przepis w.
Doświadczenie zawodowe, o kt r m mowa
pow żej, może
na te poza ter tori m
zecz pospolitej olskiej, o ile dot cz prac
konserwatorskic , prac resta ratorskic ,
prowadzon c prz za tkac wpisan c do
inwentarza m ze m l zaliczan c do jednej
z kate orii, o kt r c mowa w art. 64 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
za tk w i opiece nad za tkami
oraz posiadająca co najmniej 4 letnie
doświadczenie zawodowe (rozumiane jako
suma przepracowanyc miesięcy) w zakresie
kierowania pracami konserwatorskimi lub
restauratorskimi w zakresie konserwacji lub
restauracji obiektów zabytkowyc
na
podłożu drewnianym.

Uwaga:
W przypadku, gdy wskazana osoba jest wykonawcą lub związana jest z wykonawcą
stosunkiem prawnym (np. umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę) w kolumnie 4
należy wpisać „zasób własny”.
W przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniona wykonawcy przez inny podmiot
(związana jest z podmiotem udostępniającym zasób stosunkiem prawnym – np. umowa
cywilnoprawna lub umowa o pracę) w kolumnie 4 należy wpisać „zasób udostępniony”.
Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy.

...............................................................................................
(pieczę i podpis Wykonawcy
l
ełnomocnika)
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