Załącznik nr 4 do zaproszenia
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w dziale IV.1.2) zaproszenia w postępowaniu
na prowadzenie nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej polegającej na przebudowie z
rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica
powiatu-Łużany-Bobrowniki (Gm. Gródek) realizowanej w ramach projektu "Cross-border Network
for Sustainable Transport Governance" od km 0+000 do km 2+260 w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Niniejszy dokument został opracowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w
ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego
dokumentu ponosi Powiat Białostocki i w żadnym wypadku nie może być on uważany za
odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:
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Informacja o podstawie
do dysponowania tymi
osobami
dysponowani
dysponowani
e
bezpośredni
e pośrednie*
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należy
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umowa o
dzieło

* Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania
zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji
zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika.
** Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do
powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się
powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku.
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