
Załącznik nr  3  do oferty 
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
I. Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 

Imię i nazwisko inspektora 
 

 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia 

 

Podstawa dysponowania 
 

 

 
Doświadczenie zawodowe inspektora:  

A) Doświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
 

Lp  Nazwa roboty budowlanej  Wartość brutto robót objętych 
nadzorem  

Podmiot na rzecz którego 
realizowano usługę nadzoru  

Inspektor pełnił nadzór od 
początku do końca realizacji 
robót*  

1    TAK/NIE 

2    TAK/NIE 

 
B) Doświadczenie wykazywane w ramach kryterium oceny ofert  

 

Lp  Nazwa roboty budowlanej  Wartość brutto robót objętych 
nadzorem  

Podmiot na rzecz którego 
realizowano usługę nadzoru  

Inspektor pełnił nadzór od 
początku do końca realizacji 
robót*  

1    TAK/NIE 

2    TAK/NIE 

* zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia, zamawiający będzie interpretował jako wskazanie odpowiedzi NIE.  

Doświadczenie wykazane w części A i B nie może się pokrywać. W przypadku wykazania tej samej usługi w części A i B, zamawiający uzna tylko 
usługę wskazaną w części A. W przypadku wskazania większej liczby usług, wykonawca otrzyma nie więcej niż 10 pkt. 
 
 
 

  TAK/NIE 



 
II. Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych  
 
   TAK/NIE 
  

Imię i nazwisko inspektora 
 

 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia 

 

Podstawa dysponowania 
 

 

  

 
Doświadczenie zawodowe inspektora:  

A) Doświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
 

Lp  Nazwa roboty budowlanej  Wartość brutto robót objętych 
nadzorem  

Podmiot na rzecz którego 
realizowano usługę nadzoru  

Inspektor pełnił nadzór od 
początku do końca realizacji 
robót*  

1    TAK/NIE 

2    TAK/NIE 

 
B) Doświadczenie wykazywane w ramach kryterium oceny ofert  

 

Lp  Nazwa roboty budowlanej  Wartość brutto robót objętych 
nadzorem  

Podmiot na rzecz którego 
realizowano usługę nadzoru  

Inspektor pełnił nadzór od 
początku do końca realizacji 
robót*  

1    TAK/NIE 

2    TAK/NIE 

* zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia, zamawiający będzie interpretował jako wskazanie odpowiedzi NIE.  

Doświadczenie wykazane w części A i B nie może się pokrywać. W przypadku wykazania tej samej usługi w części A i B, zamawiający uzna tylko 
usługę wskazaną w części A. W przypadku wskazania większej liczby usług, wykonawca otrzyma nie więcej niż 10 pkt. 
 
 
 



 
III. Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
 
 
 

Imię i nazwisko inspektora 
 

 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia 

 

Podstawa dysponowania 
 

 

 
 

 
Doświadczenie zawodowe inspektora:  

A) Doświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
 

Lp  Nazwa roboty budowlanej  Wartość brutto robót objętych 
nadzorem  

Podmiot na rzecz którego 
realizowano usługę nadzoru  

Inspektor pełnił nadzór od 
początku do końca realizacji 
robót*  

1    TAK/NIE 

2    TAK/NIE 

 
B) Doświadczenie wykazywane w ramach kryterium oceny ofert  

 

Lp  Nazwa roboty budowlanej  Wartość brutto robót objętych 
nadzorem  

Podmiot na rzecz którego 
realizowano usługę nadzoru  

Inspektor pełnił nadzór od 
początku do końca realizacji 
robót*  

1    TAK/NIE 

2    TAK/NIE 

* zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia, zamawiający będzie interpretował jako wskazanie odpowiedzi NIE.  

Doświadczenie wykazane w części A i B nie może się pokrywać. W przypadku wykazania tej samej usługi w części A i B, zamawiający uzna tylko 
usługę wskazaną w części A. W przypadku wskazania większej liczby usług, wykonawca otrzyma nie więcej niż 10 pkt. 
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