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ZAŁĄCZNIK NR 8 WYKAZ  OSÓB KTÓRE  BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ   

W  WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA 

 
.............................................................................  

                      (pieczątka  firmy) 

Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku 

Urzędu Statystycznego w Gdańsku. 
1) co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych oraz posiada 

ważne ubezpieczenie OC. 

Lp. Wymagania  Sposób spełniania wymagań 

1 Imię i nazwisko osoby   

 uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych 

posiada (nr uprawnień) 

 

 ważne ubezpieczenie OC (numer polisy)  

 Informacja o podstawie dysponowania 

(np. umowa o pracę, umowa cywilna, osoba oddana do 

dyspozycji przez podmiot trzeci) 

 

2) co najmniej 1 osobę, która posiada: 

a) wykształcenie wyższe techniczne,  

b) doświadczenie przy sporządzaniu audytów energetycznych, tj. w ciągu 3 lat przed wszczęciem 

przedmiotowego postępowania brała udział opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji audytu 

energetycznego wykonywanych na podstawie odrębnych umów, przy czym kubatura brutto 

budynku będącego przedmiotem każdego z audytów energetycznych była nie mniejsza niż  

10 000 m3. 

Lp. Wymagania  Sposób spełniania wymagań 

1. Imię i nazwisko osoby   

a wykształcenie wyższe techniczne  

b doświadczenie przy sporządzaniu audytów energetycznych, tj. 

w ciągu 3 lat przed wszczęciem przedmiotowego postępowania 

brała udział opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji audytu 

energetycznego wykonywanych na podstawie odrębnych 

umów, przy czym kubatura brutto budynku będącego 

przedmiotem każdego z audytów energetycznych była nie 

mniejsza niż 10 000 m3 

 

 Informacja o podstawie dysponowania 

(np. umowa o pracę, umowa cywilna, osoba oddana do 

dyspozycji przez podmiot trzeci) 
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3) co najmniej 1 osoba: 

a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

b) posiada doświadczenie, tj. w ciągu 3 lat przed wszczęciem przedmiotowego postępowania 

brała udział w opracowaniu inwentaryzacji budynku o łącznej powierzchni wewnętrznej 

budynku nie mniejszej niż 2 000 m2; 

c) posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

Lp. Wymagania  Sposób spełniania wymagań 

1 Imię i nazwisko osoby, która posiada:  

 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno  - budowlanej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów (numer uprawnień) 

 

 doświadczenie, tj. w ciągu 3 lat przed wszczęciem 

przedmiotowego postępowania brała udział w opracowaniu 

inwentaryzacji budynku o łącznej powierzchni 

wewnętrznej budynku nie mniejszej niż  2 000 m2 

 

 Informacja o podstawie dysponowania 

(np. umowa o pracę, umowa cywilna, osoba oddana do 

dyspozycji przez podmiot trzeci) 

 

 posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

 

 doświadczenie, tj. w ciągu 3 lat przed wszczęciem 

przedmiotowego postępowania brała udział w opracowaniu 

inwentaryzacji budynku o łącznej powierzchni 

wewnętrznej budynku nie mniejszej niż  2 000 m2 

 

 Informacja o podstawie dysponowania 

(np. umowa o pracę, umowa cywilna, osoba oddana do 

dyspozycji przez podmiot trzeci) 

 

 
 

............................................................................ 
podpis osoby (osób) uprawnionej/-ych  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

.............................................., dnia ............................................... 
                      (miejscowość) 

 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. 

U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia. 


