Załącznik nr 9 do SIWZ
"wzór"

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Oświadczam/y, że w wykonywaniu zamówienia publicznego pn. WYBÓR (WSKAZANIE) PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2016 R.
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INSTYTUTÓW BADAWCZYCH UTWORZONYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ będą uczestniczyć następujące osoby:
1.

Lp.

W zakresie części zamówienia nr 1:

Skrócona nazwa badanego podmiotu

1.

WIM w Warszawie

2.

WIML w Warszawie

3.

WIHiE w Warszawie

4.

WCKiK SPZOZ w Warszawie

5.

GPL w Modlinie

6.

CWPL "CePeLek" SPZOZ w Warszawie

7.

SPL dla PW SPZOZ w Warszawie

8.

PL WAT SPZOZ w Warszawie

Nazwisko i imię
biegłego rewidenta

Kwalifikacje zawodowe - posiadane
Doświadczenie
uprawnienia (np. numer wpisu
zawodowe w zakresie
na listę podmiotów uprawnionych
odpowiadającym
do badania sprawozdań finansowych
przedmiotowi
prowadzoną przez Krajową Izbę
zamówienia (okres)
Biegłych Rewidentów)

Informacja o podstawie dysponowania przez
Wykonawcę wskazaną osobą*:
np. umowa o pracę /
np. zobowiązanie
umowa zlecenie /
podmiotu trzeciego
umowa o dzieło
tzw. dysponowanie
tzw. dysponowanie
pośrednie**¹
bezpośrednie

2.

Lp.

W zakresie części zamówienia nr 2:

Skrócona nazwa badanego podmiotu

1.

1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie

2.

5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie

3.

6 SzWzP SPZOZ w Dęblinie

4.

20 WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju

5.

21 WSzU-R SPZOZ w Busku Zdroju

6.

WSPL SPZOZ w Kielcach

3.

W zakresie części zamówienia nr 3:

Lp.

Skrócona nazwa badanego podmiotu

1.

4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

2.

105 KSzWzP SPZOZ w Żarach

3.

116 SzWzP SPZOZ w Opolu

4.

23 WSzU-R SPZOZ w Lądku Zdroju

Nazwisko i imię
biegłego rewidenta

Kwalifikacje zawodowe - posiadane
Doświadczenie
uprawnienia (np. numer wpisu
zawodowe w zakresie
na listę podmiotów uprawnionych
odpowiadającym
do badania sprawozdań finansowych
przedmiotowi
prowadzoną przez Krajową Izbę
zamówienia (okres)
Biegłych Rewidentów)

Informacja o podstawie dysponowania przez
Wykonawcę wskazaną osobą*:
np. umowa o pracę /
np. zobowiązanie
umowa zlecenie /
podmiotu trzeciego
umowa o dzieło
tzw. dysponowanie
tzw. dysponowanie
pośrednie**¹
bezpośrednie

Nazwisko i imię
biegłego rewidenta

Kwalifikacje zawodowe - posiadane
Doświadczenie
uprawnienia (np. numer wpisu
zawodowe w zakresie
na listę podmiotów uprawnionych
odpowiadającym
do badania sprawozdań finansowych
przedmiotowi
prowadzoną przez Krajową Izbę
zamówienia (okres)
Biegłych Rewidentów)

Informacja o podstawie dysponowania przez
Wykonawcę wskazaną osobą*:
np. umowa o pracę /
np. zobowiązanie
umowa zlecenie /
podmiotu trzeciego
umowa o dzieło
tzw. dysponowanie
tzw. dysponowanie
pośrednie**¹
bezpośrednie

4.

Lp.

W zakresie części zamówienia nr 4:

Skrócona nazwa badanego podmiotu

1.

10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy

2.

107 SzWzP SPZOZ w Wałczu

3.

109 SzWzP SPZOZ w Szczecinie

4.

22 WSzU-R SPZOZ w Ciechocinku

5.

WSPL SPZOZ w Grudziądzu

6.

WSPL SPZOZ w Poznaniu

7.

WSPL SPZOZ w Stargardzie

8.

WSPL SPZOZ w Toruniu

5.

W zakresie części zamówienia nr 5:

Lp.

Skrócona nazwa badanego podmiotu

1.

7 SzMWzP SPZOZ w Gdańsku

2.

108 SzWzP SPZOZ w Ełku

3.

115 SzWzP SPZOZ w Helu

4.

WSPL SPZOZ w Białymstoku

5.

WSPL SPZOZ w Gdyni

Nazwisko i imię
biegłego rewidenta

Kwalifikacje zawodowe - posiadane
Doświadczenie
uprawnienia (np. numer wpisu
zawodowe w zakresie
na listę podmiotów uprawnionych
odpowiadającym
do badania sprawozdań finansowych
przedmiotowi
prowadzoną przez Krajową Izbę
zamówienia (okres)
Biegłych Rewidentów)

Informacja o podstawie dysponowania przez
Wykonawcę wskazaną osobą*:
np. umowa o pracę /
np. zobowiązanie
umowa zlecenie /
podmiotu trzeciego
umowa o dzieło
tzw. dysponowanie
tzw. dysponowanie
pośrednie**¹
bezpośrednie

Nazwisko i imię
biegłego rewidenta

Kwalifikacje zawodowe - posiadane
Doświadczenie
uprawnienia (np. numer wpisu
zawodowe w zakresie
na listę podmiotów uprawnionych
odpowiadającym
do badania sprawozdań finansowych
przedmiotowi
prowadzoną przez Krajową Izbę
zamówienia (okres)
Biegłych Rewidentów)

Informacja o podstawie dysponowania przez
Wykonawcę wskazaną osobą*:
np. umowa o pracę /
np. zobowiązanie
umowa zlecenie /
podmiotu trzeciego
umowa o dzieło
tzw. dysponowanie
tzw. dysponowanie
pośrednie**¹
bezpośrednie

Oświadczam/y, że:

* osoby wyżej wskazane - które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia - określone w rozdziale IV pkt 2 SIWZ - posiadające
doświadczenie zawodowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

** nie dysponujemy osobami wymienionymi w zakresie części zamówienia nr _____ (podać właściwy numer części zamówienia) w pozycji (lp.)

_____ (podać właściwą pozycję - lp.) wykazu,
lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, będziemy dysponować tymi osobami, na potwierdzenie czego, załączamy pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania nam do dyspozycji tych osób na potrzeby realizacji zamówienia (lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do dysponowania zasobami osób
wymienionych w wykazie, tj. ___________) (w przypadku jeżeli nie dotyczy, Wykonawca winien w pisać "nie dotyczy") .

¹ pod pojęciem "dysponowania pośredniego" należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują

takimi osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonywaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika. 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 osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia.

² natomiast pod pojęciem "dysponowania bezpośredniego" należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę do dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez
znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, czy też samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą. UWAGA: należy wpisać odpowiednio: umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło.

(miejscowość i data)

(Pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

