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Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia

Wykaz osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją
o dysponowaniu tymi osobami oraz oświadczenie o dysponowaniu grupą
interwencyjną
na potwierdzenie spełnienia przesłanek dot. zdolności technicznej lub zawodowej lit. c2. pkt I- III Rozdział
V Ogłoszenia
Lp

Imię I Nazwisko

Informacja na temat
posiadanych kwalifikacji
zawodowych, posiadane
uprawnienia

Zakres czynności osoby
realizującej zamówienie

1

Wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony
fizycznej

2

Wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony
fizycznej

3

Wpis na listę kwalifikowanych nadzorująca i
pracowników ochrony
kontrolująca/koordynator
fizycznej
wykonanie usługi

Informacja o podstawie
do dysponowania osobą
(umowa o pracę/umowa
zlecenie/inny stosunek
łączący Wykonawcę ze
wskazaną osobą)

Wymiar czasu pracy
(w przypadku gdy
osoba jest
zatrudniona na
podstawie umowy o
pracę)

4
5

Oświadczam, iż na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia będę/ będziemy dysponowali przez całą
dobę co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną, wyposażoną w radiowe środki łączności z
czasem dojazdu nie przekraczającym 15 minut w godzinach dziennych (od 5.00 do 22.00) i 10 minut w
godzinach nocnych (od 22.00 do 5.00), składającą się z co najmniej dwóch kwalifikowanych
pracowników ochrony każda, posiadającymi legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji ( Dz. U. 2011 nr 245 poz. 1462 z późń. zm.).
Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje
zawodowe oraz uprawnienia.
Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy do przekazania kserokopii dokumentów
poświadczających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Uwaga !!!:
Zamawiający nadmienia, że jednym z kryterium oceny ofert jest Kryterium zatrudnienia w związku z czym wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób na pełny etat.

W przypadku gdy Wykonawca wymienia w powyższym wykazie osobę od innych podmiotów, musi dołączyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania jej mu do dyspozycji na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia.
Pojęcie „dysponowanie” jest pojęciem szerokim w ramach, którego mieszczą się różne stosunki prawne wiążące Wykonawcę z osobą,
która wchodzi w skład jego potencjału kadrowego. Dysponować można osobą na podstawie umowy o pracę, ale też umowy zlecenia czy
innych stosunków cywilnoprawnych, pisemnego zobowiązania innego podmiotu.
Dokument składany w oryginale.
Tabelę należy rozbudować wg potrzeb.

………………………………………………………………............................
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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