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załącznik nr 3 

 
 
 

WYKAZ OSÓB *)  

na potwierdzenie warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3)  

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  

„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA 

UKIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

TECHNIKUM NR 6 W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH” 

Nr sprawy:  2.PN.2012 

- dotyczy ZADANIA NR …………. *) 

 

 

 
OŚWIADCZAM /Y, ŻE: dysponuje /dysponujemy, następującymi OSOBAMI zdolnymi do 

wykonywania zamówienia**)
: 

 
1) w zakresie ZADANIA NR 1 – „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. 

Zaczarowany świat słodkich dekoracji, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7  

w Tychach” (wypełnić jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Imię i Nazwisko 

(należy wskazać 
nauczyciela 
przedmiotów 
zawodowych) 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
wymagane w pkt 9.1 SIWZ 

(tj. dla nauczyciela przedmiotów zawodowych) 

 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
wskazaną 

osobą 

 

Kwalifikacje 
zawodowe  

(należy podać posiadane 
wykształcenie i uprawnienia 

/kwalifikacje, odbyte 
szkolenia) 

 

Doświadczenie 

(należy podać: posiadany staż pracy w 
zawodzie nauczyciela (w latach) i 
doświadczenie w pracy z uczniami 

szkół ponadgimnazjalnych (w latach) 

 

 

01 02 03 04 05 

1. 
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2) w zakresie ZADANIA NR 2 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. 

Finezyjne owocowo – warzywne dekoracje stołów okolicznościowych, dla uczniów 

Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach” (wypełnić jeżeli dotyczy) 

 

Lp. 

Imię i Nazwisko 

(należy wskazać 
nauczyciela 
przedmiotów 
zawodowych) 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
wymagane w pkt 9.2 SIWZ 

(tj. dla nauczyciela przedmiotów zawodowych) 

 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
wskazaną 

osobą 

 

Kwalifikacje 
zawodowe  

(należy podać posiadane 
wykształcenie i uprawnienia 

/kwalifikacje, odbyte 
szkolenia) 

 

Doświadczenie 

(należy podać: posiadany staż pracy w 
zawodzie nauczyciela (w latach) i 
doświadczenie w pracy z uczniami 

szkół ponadgimnazjalnych (w latach) 

 

 

01 02 03 04 05 

1. 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
.......................................... , dnia ..................................... 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 

........................................................................................ 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

      wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. 

 
 

 


