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DOA-ZP-VII.271.99.2017 

Załącznik nr 5 do OIWZ  

WYKAZ OSÓB 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

2. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
NIP REGON 

     

     

     

 

Oświadczam/my, że: 

niżej wymienione osoba(y) odpowiedzialna(e) za świadczenie usług, skierowana(e) do realizacji 

zamówienia na „Opracowanie modelu prowadzenia partycypacji społecznej  

w projektowaniu przestrzeni publicznej dla inwestycji miejskich” posiadają 

wymagane doświadczenie opisane w pkt. 5.1.3.OIWZ tj.: 

Lp Imię i nazwisko 

/ podstawa 

dysponowania osobą 

Kwalifikacje zawodowe 

1 2 3 

1 

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

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

Imię i nazwisko  
 

Podstawa dysponowania 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(my), że wskazana osoba  

Posiada wykształcenie kierunkowe (tj. architektura, urbanistyka, lub gospodarka 

przestrzenna lub wykształcenie wyższe uzupełnione ww. kierunkowymi studiami 

podyplomowymi) 

 

………………………………………………………………………. 
(nazwa ukończonego kierunku) 

Posiada doświadczenie w pracy z lokalną społecznością w okresie ostatnich  
5 lat w formie konsultacji, spotkań lub innych form partycypacyjnych  
w projektowaniu co najmniej dwóch przestrzeni publicznych,  

….…......................................................................................... 
(data i nazwa  przeprowadzonych konsultacji, spotkań lub innych form partycypacyjnych – wskazać formę) 
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2 

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

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

Imię i nazwisko  

 

Podstawa dysponowania 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(my), że wskazana osoba  

Posiada doświadczenie w zakresie partycypacji, obejmujące animację działań 
społecznych lub/i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym planowanie 
lub/i koordynowanie co najmniej jednego procesu partycypacyjnego  
z zastosowaniem co najmniej 2 różnych form wymienionych w art. 6 ust. 3 pkt 2 
Ustawy o rewitalizacji tj.  spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, 
wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych 

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

                                                (wskazać formę) 

 

 na przestrzeni ostatnich 5 lat. tj. w okresie  od ……………….. do ......................... 

 

 

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

                                                (wskazać formę) 

 

 na przestrzeni ostatnich 5 lat. tj. w okresie  od ……………….. do ......................... 

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

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

Imię i nazwisko  

 

Podstawa dysponowania 

dysponuję* 

będę dysponował 

Oświadczam(my), że wskazana osoba  

Posiada doświadczenie w zakresie partycypacji, obejmujące animację działań 
społecznych lub/i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym planowanie 
lub/i koordynowanie co najmniej jednego procesu partycypacyjnego  
z zastosowaniem co najmniej 2 różnych form wymienionych w art. 6 ust. 3 pkt 2 
Ustawy o rewitalizacji tj.  spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, 
wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych 

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

                                                (wskazać formę) 

 

 na przestrzeni ostatnich 5 lat. tj. w okresie  od ……………….. do ......................... 

 

 

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

                                                (wskazać formę) 

 

 na przestrzeni ostatnich 5 lat. tj. w okresie  od ……………….. do 
......................... 

3 

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

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

Imię i nazwisko  
 

Podstawa dysponowania 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(my), że wskazana osoba 

Posiada doświadczenie na polu współpracy jednostek samorządu terytorialnego  
z organizacjami pozarządowymi lub/i przedstawicielami biznesu w zakresie zadań 
związanych ze wzmacnianiem partycypacji w procesie planowania, wdrażania i/lub 
monitorowania rewitalizacji na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

 

………………………………………………………………………… 

 jednostka samorządu terytorialnego lub/i organizacja pozarządowa)  

 

W okresie od ……………………do ………………………… 

 

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

(zakres współpracy) 
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Uwaga! 

Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunków z punktów 5.1.3.2 OIWZ i 5.1.3.3 

OIWZ tj. jedna z osób spełniających warunek z pkt. 5.1.3.2 OIWZ może jednocześnie 

spełniać warunek z pkt. 5.1.3.3 OIWZ. 

 

Oświadczam/y że: 

 poz.  ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy 
składającego ofertę, 

 poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do 
dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie, czego załączam/my 
zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów. 

 

 

Uwaga: 

1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należ rozumieć stosunek prawny wiążący wykonawcę z osobą 
(umowa z zakresu prawa pracy; np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna – np. 
umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność 
gospodarczą). 

2. Przez stwierdzenie „będę dysponował”  należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza 
udostępnić swój potencjał kadrowy. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 
Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału. 

 

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

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

 


