
  „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” 

  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 

 

  nr ref.: DOA-ZP-VII.271.155.2017 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wykaz osób  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) WYKONAWCY(ów) 
   
   

 

Oświadczam/my, że: 

niżej wymienione osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, skierowane do realizacji 
zamówienia którego przedmiotem jest „ świadczenie usługi doradztwa eksperckiego 
w dziedzinie tworzenia modelu zarz ądzania procesami rewitalizacji w mie ście Łodzi 
w ramach projektu pilota żowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie mod elu 
prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wyb ranym obszarze w Mie ście Łodzi 
– etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójno ści ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020)” posiadają wymagane 
doświadczenie i uprawnienia opisane w pkt. 5.1.3.2 SIWZ tj.: 
 

Imię i nazwisko i zakres 
wykonywanych czynności                                      Kwalifikacje zawodowe 

Podstawa 
dysponowania osobą 
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Osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe 

wyznaczona do 
kierowania pracą 

zespoły 
…………………… 

 
 

…………….……… 
Imię i nazwisko 

 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe 
wyznaczoną do kierowania pracą zespołu, która w 
okresie ostatnich 3 lat kierowała pracą zespołu/-ów 
minimum 5-cio osobowego/ych, który/e w tym czasie 
pod jej kierownictwem, zrealizował/ły co najmniej 2 
projekty z zakresu tworzenia/restrukturyzacji modelu 
zarządzania lub wdrożenia modelu zarządzania o 
wartości łącznej min. 250 000 brutto PLN dla jednostki 
samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nie 
mniejszej niż 500 tys. każda 

 
1. ……………………………………………….. 

(podać okres w którym kierowano zespołem) 
………………………………………………….. 
(podać ilość osób w kierowanym zespole) 
………………………………………………….. 

(podać nazwę i  wartość projekt, nazwę jednostki 
samorządu terytorialnego oraz liczbę mieszkańców) 

 
2. ………………………………………………… 

(podać okres w którym kierowano zespołem) 
………………………………………………….. 
(podać ilość osób w kierowanym zespole) 
………………………………………………….. 

(podać nazwę i  wartość projekt, nazwę jednostki 
samorządu terytorialnego oraz liczbę mieszkańców 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował* 
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Osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe 
wyznaczona do pracy 

w zespole (pod 
kierownictwem),  

 
…………….…………

… 
Imię i nazwisko 

 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w ciągu 
ostatnich 3 lat uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 
projektów z zakresu tworzenia/restrukturyzacji 
modelu zarządzania lub wdrożenia modelu 
zarządzania o wartości łącznej min. 250 000 brutto 
PLN, które były zrealizowane dla jednostki samorządu 
terytorialnego o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 
500 tys. każda,  

1 .………………………………………………….. 
(podać nazwę, wartość, okres realizacji  projektu, 
nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz 
liczbę mieszkańców) 

2. ………………………………………………….. 
(podać nazwę, wartość, okres realizacji  projektu, 

nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz liczbę 
mieszkańców) 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował* 
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Osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe 
wyznaczona do pracy 

w zespole (pod 
kierownictwem),  

 
…………….……… 

Imię i nazwisko 
 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w ciągu 
ostatnich 3 lat uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 
projektów z zakresu tworzenia/restrukturyzacji 
modelu zarządzania lub wdrożenia modelu 
zarządzania o wartości łącznej min. 250 000 brutto 
PLN, które były zrealizowane dla jednostki samorządu 
terytorialnego o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 
500 tys. każda,  

1) ………………………………………………….. 
(podać nazwę, wartość, okres realizacji  projektu, 
nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz 

liczbę mieszkańców) 
2) ………………………………………………….. 

(podać nazwę, wartość, okres realizacji  projektu, 
nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz 

liczbę mieszkańców) 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował* 
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Osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe 

ekonomiczne 
magisterskie  

…………….……… 
Imię i nazwisko 

 
 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe 
ekonomiczne magisterskie na kierunku zarządzanie 
lub ekonomia lub finanse oraz 2-letnie doświadczenie 
w zarządzaniu projektami unijnymi(jednym lub 
kilkoma), jako osoba wiodąca (tj. kierownik projektu 
lub koordynator), o  wartości projektu nie niższej niż 4 
000 000,00 brutto PLN zrealizowanymi w 
mieście/miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 
tys. każde 

………………………………………………….. 
(podać wykształcenie) 

 
……………………………………………… 

(podać ilość lat doświadczenia w zarządzaniu projektami 
unijnymi jako osoba wiodąca) 

……………………………………………. 
(podać nazwę, wartość projektu oraz liczbę mieszkańców 

realizowanego ) 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował*  
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Osoba posiadająca 
wykształcenie 

wyższe 
…………….……… 

Imię i nazwisko 
 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz 2-
letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami 
(jednym lub kilkoma) polegającymi na remontach 
osiedli mieszkaniowych z obiektami zabytkowymi, 
jako osoba wiodąca (tj. kierownik projektu lub 
koordynator), o wartości projektu nie niższej niż 
2 000 000,00 brutto PLN zrealizowanymi w 
mieście/miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 
tys. każde 

……………………………………………… 
(podać ilość lat doświadczenia w zarządzaniu projektami 

polegającymi na remontach osiedli mieszkaniowych z 
obiektami zabytkowymi, jako osoba wiodąca) 

……………………………………………. 
(podać nazwę, wartość projektu oraz liczbę mieszkańców 

realizowanego jako osoba wiodąca) 
 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował*  
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Osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe  

…………….……… 
Imię i nazwisko 

 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz 2-
letnie doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 2 
projektami z modernizacji obiektów infrastruktury 
społecznej (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, 
oświata, kultura), jako osoba wiodąca (tj. kierownik 
projektu lub koordynator), o wartości projektu nie 
niższej niż 2 000 000,00 brutto PLN każdego, 
zrealizowanymi w mieście/miastach o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tys. każde 

 
1……………………………………………… 

(podać ilość lat doświadczenia w zarządzaniu projektami z 
modernizacji obiektów infrastruktury społecznej (ochrona 
zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura), jako osoba 

wiodąca) 
.……………………………………………. 

(podać nazwę, wartość projektu oraz liczbę mieszkańców 
realizowanego jako osoba wiodąca) 

2 ……………………………………………… 
(podać ilość lat doświadczenia w zarządzaniu projektami z 
modernizacji obiektów infrastruktury społecznej (ochrona 
zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura), jako osoba 

wiodąca) 
.……………………………………………. 

(podać nazwę, wartość projektu oraz liczbę mieszkańców 
realizowanego jako osoba wiodąca) 

 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował*  
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Osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe 

…………….……… 
Imię i nazwisko 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz 2-
letnie doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 2 
projektami z zakresu polityki społecznej, jako osoba 
wiodąca (tj. kierownik projektu lub koordynator), o 
wartości projektu nie niższej niż 2 000 000,00 brutto 
PLN, zrealizowanymi w mieście/miastach o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tys. każde 
 

1……………………………………………… 
(podać ilość lat doświadczenia w zarządzaniu projektami z 

zakresu polityki społecznej, jako osoba wiodąca) 
.……………………………………………. 

(podać nazwę, wartość projektu oraz liczbę mieszkańców 
realizowanego) 

2 ……………………………………………… 
(podać ilość lat doświadczenia w zarządzaniu projektami z 

zakresu polityki społecznej, jako osoba wiodąca) 
 

……………………………………………. 
(podać nazwę, wartość projektu oraz liczbę mieszkańców 

realizowanego) 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował*  
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Osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe 

…………….……… 
Imię i nazwisko 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz 2-
letnie doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 2 
projektami z zakresu kultury, jako osoba wiodąca (tj. 
kierownik projektu lub koordynator), o wartości 
projektu nie niższej niż 2 000 000,00 brutto PLN, 
zrealizowanymi w mieście/miastach o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys. każde 
……………………………………………… 

(podać ilość lat doświadczenia w zarządzaniu projektami z 
zakresu kultury, jako osoba wiodąca) 

……………………………………………. 
1. (podać nazwę, wartość projektu oraz liczbę 

mieszkańców realizowanego jako osoba 
wiodąca) 

……………………………………………. 
2. (podać nazwę, wartość projektu oraz liczbę 

mieszkańców realizowanego jako osoba 
wiodąca) 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował*  
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Osoba posiadająca 
wykształcenie 

…………….……… 
Imię i nazwisko 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz 
doświadczenie jako osoba wiodąca (tj. kierownik lub 
koordynator) we wdrażaniu programu rewitalizacji w 
mieście/miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej 
niż 100 tys. każde (przez program rewitalizacji 
Zamawiający rozumie dokument przygotowany na 
poziomie gminy i przyjmowany uchwałą rady gminy 
(data ogłoszenia uchwały) w ciągu 3 ostatnich lat od 
daty złożenia oferty) 

.……………………………………………. 
(podać nazwę. programu realizowanego jako osoba 

wiodąca, ilość mieszkańców dla których ten program został 
zrobiony oraz datę przyjętego  programu- data ogłoszenia 

uchwały) 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował*  
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* niepotrzebne skreślić 
Tabela może być modelowana do potrzeb Wykonawcy 

 

Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuj ę” należy 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 „b ędę dysponował ” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić 
swój potencjał kadrowy. 

 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 


