znak sprawy: AEZ/S-046/2017
Strona | 2 

znak sprawy: AEZ/S-046/2017
Strona | 1 

Załącznik nr 6
Wykonawca:  												
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
WYKAZ  OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-046/2017

Część A:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z Rozdz. VIII ust. 2, pkt 3) lit b) SIWZ), niniejszym wskazujemy osobę zdolną do wykonania zamówienia, zapewniającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
Pakiet 1 i 2: 1 osobę (Projektanta):
- posiadającą zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane ważne uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
- posiadającą aktualne zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu dla projektantów systemów sygnalizacji pożarowej prowadzony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa; 
- posiadającą aktualny certyfikat z zakresu projektowania systemów sygnalizacji pożarowej, wystawiony przez producenta centralnego systemu monitorowania systemów pożarowych SISFIRE, Schrack Seconet, posiadanego przez Zamawiającego
- posiadającą doświadczenie w projektowaniu, potwierdzone wykonaniem 2 projektów systemów pożarowych budynków użyteczności publicznej  
o wartości każdego z nich min. 40 000 zł, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem zakresu usług, podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana oraz terminem wykonania usługi.

Lp.
Funkcja osoby wskazanej do realizacji zamówienia
Imię i Nazwisko
Kwalifikacje zawodowe
Informacja o podstawie do dysponowania osobami



Pakiet 1 i 2:
uprawnienia 
(opis uprawnień, 
nr uprawnień, 
nr ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
Pakiet 1 i 2: 
posiadane zaświadczenie/certyfikat (nazwa zaświadczenia/ certyfikatu, czego dotyczy, podmiot wydający)
Pakiet 1 i 2: 
Posiadane
Doświadczenie 
w projektowaniu
(podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, zakres usługi, data zakończenia usługi)

1
Projektant





.         

..........................................dnia .................. 								..................................................................
                (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
do występowania  w imieniu Wykonawcy)
Część B:

W celu wykazania doświadczenia podlegającego ocenie w ramach kryterium „Doświadczenie” (zgodnie z Rozdz. XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ), niniejszym wskazujemy:

Pakiet 1 i 2: doświadczenie osoby, o której mowa w Części A, polegające na zaprojektowaniu dodatkowych systemów pożarowych budynków użyteczności publicznej (ponad 2 wykazane w Części A), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 40 000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy) każdej usługi, wraz z podaniem zakresu usług, podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana oraz terminem wykonania usługi  

Lp.
Imię i Nazwisko
Nazwa podmiotu na rzecz którego realizowana była usługa
Zakres usługi
Data zakończenia usługi  
1.


Zakres……………..

dd.mm.rrrr
2.


Zakres……………..

dd.mm.rrrr
…


Zakres……………..

dd.mm.rrrr

Zamawiający wyjaśnia, że w kryterium oceny ofert „Doświadczenie” zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ, przyzna po 6 punktów za każdą realizację jw. wykonaną przez osobę wykazaną w Części A niniejszego wykazu,  jednak nie więcej niż 30 punktów.         

..........................................dnia .................. 								..................................................................
               (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
do występowania  w imieniu Wykonawcy


Część C:

W celu wykazania organizacji pracy Wykonawcy podlegającego ocenie w ramach kryterium „Organizacja pracy” (zgodnie z Rozdz. XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ), niniejszym wskazujemy:

Pakiet 1 i 2: dodatkową osobę ponad osobę, o której mowa w Części A, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe co najmniej takie jak określone w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia

Lp.
Funkcja osoby wskazanej do realizacji zamówienia
Imię i Nazwisko
Kwalifikacje zawodowe
Informacja o podstawie do dysponowania osobami



Pakiet 1 i 2:
uprawnienia 
(opis uprawnień, 
nr uprawnień, 
nr ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
Pakiet 1 i 2: 
posiadane zaświadczenie/certyfikat (nazwa zaświadczenia/ certyfikatu, czego dotyczy, podmiot wydający)
Pakiet 1 i 2: 
Posiadane
Doświadczenie 
w projektowaniu
(podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, zakres usługi, termin wykonania usługi)

1
Projektant







Zamawiający wyjaśnia, że w kryterium oceny ofert „Organizacja pracy” zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ, przyzna 10 punktów w przypadku wykazania jednej i więcej osób.         


..........................................dnia .................. 								..................................................................
               (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
do występowania  w imieniu Wykonawcy


