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MPś-III.261.4.2017 
 

Załącznik nr 7a do SIWZ 
 

.................................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

WYKAZ  KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW  OCHRONY  
warunek udziału w postępowaniu  8.2.3. b SIWZ ( zadanie nr ………………)  

 
Oświadczam, iż wskazane niżej osoby będą pełniły funkcję kwalifikowanego pracownika ochrony podczas realizacji zadania w zakresie „Świadczeniu 

usług ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”: 

Lp. Imię i nazwisko osoby 
Wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony 
 - nr legitymacji, data wystawienia,  

Doświadczenie 
(wskazać doświadczenie wymagane zapisami pkt. 8.2.3. li. b 

SIWZ) 

Podstawa 
dysponowania/umowa 

o pracę  

1   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 

innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów 

użyteczności publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

 

2   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 

innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów 

użyteczności publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

 

3   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 

innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów 

użyteczności publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

 

4   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 

innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów 

użyteczności publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 
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5   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 

innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów 

użyteczności publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

 

6   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 

innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów 

użyteczności publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

 

7   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 
innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów użyteczności 
publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

8   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 
innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów użyteczności 
publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

9   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 
innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów użyteczności 
publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

10   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 
innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów użyteczności 
publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

11.   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 
innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów użyteczności 
publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 
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12.   

doświadczenie i praktyka zawodowa w ochronie muzeów lub 
innych obiektów instytucji kultury lub też obiektów użyteczności 
publicznej lub obiektach wskazanych w kryterium 

doświadczenia pkt.21.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę. : ……………… lat 

 

 

Oświadczam, iż Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 

          .......................... dnia ..........................                                                           ................................................................................... 
               (miejscowość)                                                                                                                                                        (podpis i pieczątka uprawomocnionego  
                                                                                                                                                                                                         przedstawiciela Wykonawcy) 


