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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Potencjał kadrowy  

 
 

OŚWIADCZENIE - INFORMACJA 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego na postępowanie w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć językowych dla 
uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu  „Zdobywamy doświadczenie 
zawodowe poprzez praktykę” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  – w formie usługi 
edukacji językowej, kulturowej i zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami 
kształcenia ogólnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży oświadczam, że zamówienie w poszczególnych 
Częściach zostanie wykonane przez następujące osoby1:  
 
Część nr 1 - Szkolenie z języka angielskiego z elementami przygotowania 
kulturalnego dla osób wyjeżdżających na praktyki do Szwecji: 

Lp 
Imię i nazwisko 
prowadzącego 

zajęcia 

Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie, 
staż pedagogiczny, stopień awansu 

zawodowego)  

Podstawa do 
dysponowania 

osobą  

1 
 
 

 
 
 

 

 
Część nr 2 - Szkolenie z języka niemieckiego z elementami przygotowania 
kulturalnego dla osób wyjeżdżających na praktyki do Niemiec  

Lp 
Imię i nazwisko 
prowadzącego 

zajęcia 

Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie, 
staż pedagogiczny, stopień awansu 

zawodowego)  

Podstawa do 
dysponowania 

osobą  

1 
 
 

 
 
 

 

 
Oświadczam(-y), że: 

 
• ww. osob-y/a  posiadają wymagane uprawnienia, określone w Rozdziale V SIWZ, tj.  

posiadają kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 12 marca 2009 roku  w sprawie szczegółowych   kwalifikacji wymaganych od  
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
nie mających wyższego wykształcenia  lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli, odpowiednie do prowadzenia ww. zajęć lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)*; 

                                                 
1 Dla każdej części Wykonawca może umieścić więcej niż jedną osobę dysponującą odpowiednim potencjałem 
będącą  w dyspozycji Wykonawcy 
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 ( lub: w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną): 
• ja niżej podpisan-y/a posiadam wymagane uprawnienia,  określone w Rozdziale V 

SIWZ, tj. posiadam kwalifikacje, określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli, odpowiednie do prowadzenia ww. zajęć*; 

 
 
 
 
............................................                       .................................................................................. 
/miejscowość i  data/                                                                  (podpis /imię i nazwisko/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

                                                 
* - niepotrzebne skreślić 
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