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Dotyczy post ępowania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkó ł i placówek o światowych w roku szkolnym 2017/2018” 

 

WYKAZ USŁUG  
 

Data wykonania Lp. Nazwa 
Zamawiaj ącego 

Nazwa zadania Rodzaj usług  
 

Warto ść usług  

 Rozpocz ęcie Zakończenie  
Miejsce wykonania  

        

        

        

*do wykazu należy załączyć dowody, określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty lub są należycie wykonywane  

 

DOKUMENT POWIĄZANY:   

- pisemne zobowiązanie lub inny dokument pochodzący od innego podmiotu, za pomocą którego wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca polegać będzie na zasobach tego podmiotu. 

 
 
 
 

......................................................................................... 
(podpis, pieczątka imienna wykonawcy (pełnomocnika)   
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Dotyczy post ępowania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkó ł i placówek o światowych w roku szkolnym 2017/2018” 

Wykaz osób 

Lp. 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Imi ę i nazwisko Posiadane kwalifikacje  
 

 Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami 
(zaznaczyć właściwe) 

 
ZADANIE nr 1 – trasa I 

Dysponuję bezpośrednio 1) osobą wymienioną w pozycji 1 - trasa I 

1. Kierowca  
-prawo jazdy : seria .....  nr ................................  

data wydania .......................................,  
 

 
Dysponuję pośrednio 2) osobą wymienioną w pozycji 1 - trasa I 

Dysponuję bezpośrednio 1) osobą wymienioną w pozycji 2  - trasa I 

2. Opiekun  
- dowód osobisty: seria .....  nr …………..………. 
data wydania .....................................,  
- kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” 

roku ukończenia ………..…….. * 

 
Dysponuję pośrednio 2) osobą wymienioną w pozycji 2 - trasa I 

ZADANIE nr 2 – trasa II  

Dysponuję bezpośrednio 1) osobą wymienioną w pozycji 1- trasa II 

1. Kierowca  
prawo jazdy : seria .....  nr .....................................  

data wydania .......................................,  
 

 
Dysponuję pośrednio 2) osobą wymienioną w pozycji 1 - trasa II 

Dysponuję bezpośrednio 1) osobą wymienioną w pozycji 2 - trasa II 

2. Opiekun  

- dowód osobisty: seria .....  nr …………..………. 
data wydania .....................................,  
- kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” 

roku ukończenia ………..…….. * 

 
Dysponuję pośrednio 2) osobą wymienioną w pozycji 2 - trasa II 

ZADANIE nr 3 – trasa III  

Dysponuję bezpośrednio 1) osobą wymienioną w pozycji 1 - trasa III 

1. Kierowca  
prawo jazdy : seria .....  nr .....................................  

data wydania .......................................,  
 

 
Dysponuję pośrednio 2) osobą wymienioną w pozycji 1- trasa III 

Dysponuję bezpośrednio 1) osobą wymienioną w pozycji 2- trasa III 

2. Opiekun  

- dowód osobisty: seria .....  nr …………..………. 
data wydania .....................................,  
- kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” 

roku ukończenia ………..…….. * 

 
Dysponuję pośrednio 2) osobą wymienioną w pozycji 2- trasa III 

* WYPEŁNI Ć JEŚLI DOTYCZY (ZGODNIE Z OFERT Ą) 



 

 

 

 

1) dysponowanie bezpośrednie - stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, np. na podstawie umowy o pracę, 

umowy o świadczenie usług, umowy przedwstępnej, czy też samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione  

z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego), 

2) dysponowanie pośrednie - więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim; tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
jest w tym przypadku stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób; zobowiązanie takie może wynikać z różnych stosunków prawnych łączących wykonawcę z podmiotem trzecim,  
np. umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonywania pracy u wykonawcy, itd.  

 
 

 

DOKUMENTY POWIĄZANE:  
- pisemne zobowiązanie lub inny dokument pochodzący od innego podmiotu, za pomocą, którego wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż 
będzie dysponował ww. osobami w trakcie realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca polegać będzie na zasobach tego podmiotu. 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis, pieczątka imienna wykonawcy (pełnomocnika)   
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Dotyczy post ępowania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkó ł i placówek o światowych w roku szkolnym 2017/2018” 
W Y K A Z  P O J A Z D Ó W   

 

 
Lp. 

 
Marka/model/ilo ść miejsc siedz ących/ 

nr rejestracyjny 
 

 
ROK PRODUKCJI* 

 

Informacja o podstawie dysponowania pojazdami 
 (zaznaczyć właściwe) 

 
ZADANIE nr 1 – TRASA I 

Dysponuję bezpośrednio1) pojazdem deklarowanym do realizacji zadania  
na trasie I 

1. 

 

 

 
 Dysponuję pośrednio2) pojazdem deklarowanym do realizacji zadania  na 

trasie I 

 
ZADANIE nr 2 – TRASA II  

Dysponuję bezpośrednio1) pojazdem deklarowanym do realizacji zadania  
na trasie II 

1.   
Dysponuję pośrednio2) pojazdem deklarowanym do realizacji zadania  na 
trasie II 

 
ZADANIE nr 3 – TRASA III  

Dysponuję bezpośrednio1) pojazdem deklarowanym do realizacji zadania  
na trasie III 

1.   
Dysponuję pośrednio2) pojazdem deklarowanym do realizacji zadania  na 
trasie III 

 

 

* NALEŻY WPISAĆ ROK PRODUKCJI POJAZDU ZGODNIE Z OFERTĄ 
 



 

 

 

 
 
 „dysponowanie bezpo średniego” należy rozumieć przypadek, gdy podstawą do dysponowania narzędziami (pojazdami), wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania 
zamówienia Wykonawcy jest posiadanie przez tego Wykonawcę tytułu prawnego do narzędzi, urządzeń itp. np. własność, umowa użyczenia, dzierżawa, umowa leasingu 
 
„dysponowanie po średniego”  należy rozumieć powoływanie się na narzędzia (pojazdy), wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne służące do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. 
podmiotów, które dysponują takimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzenia techniczne na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia. W takim 
przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych narzędzi na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

 

DOKUMENTY POWIĄZANE:  
- pisemne zobowiązanie lub inny dokument pochodzący od innego podmiotu, za pomocą, którego wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż 
będzie dysponował ww. osobami w trakcie realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca polegać będzie na zasobach tego podmiotu. 

 

 

 

 

 

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

(podpis, pieczątka imienna wykonawcy (pełnomocnika)   
 


