WYKAZ OSÓB
Dot.: przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz pełnienie nadzoru nad odnowieniem zieleni w parkach na
terenie miasta Kostrzyn nad Odrą tj. Parku Miejskim, Parku Lwa i Parku przy ul.
Fabrycznej w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez
renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i
Dębnie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.5 oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”składamy
swoją ofertę na wykonanie zamówienia..

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz pełnienie
nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni w ramach projektu pn. „Poprawa jakości
środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II”” składamy
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj.

1) dla części nr 1 zamówienia - co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła nadzór
inwestorski, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
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2) dla części nr 2 zamówienia - co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła nadzór nad
zagospodarowaniem terenów zieleni, posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku:
architektura krajobrazu, kształtowanie ochrony krajobrazu i/lub ogrodnictwo oraz
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na pełnieniu nadzoru,
kierowaniu pracami i/lub udziale w realizacji zadań dotyczących zagospodarowania
terenów zieleni:
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