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WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 
Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami, nadzoru judykacyjnego nad czynnościami 

komorników z elementem nadzoru administracyjnego oraz czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad 

komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych organizowanych w ramach projektu oraz opracowaniu raportów indywidualnych w ramach projektu 

„NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” 

 – Pakiet nr 2  

 

Nr 

Pakietu 

 

Imię i nazwisko 

wykładowcy 

Wykształcenie 

wykładowcy/stopień 

naukowy *(W) 

Doświadczenie 

zawodowe wykładowcy  

w prowadzeniu szkoleń  
z zakresu prawa (DZ) 

 

(ilość lat doświadczenia) 

Doświadczenie 

zawodowe wykładowcy 

 w wydawaniu decyzji 
orzeczniczych  

z zakresu postępowania 

egzekucyjnego 

(ilość lat doświadczenia) 

Doświadczenie zawodowe w 

zakresie dorobku naukowego 

z zakresu postępowania 
egzekucyjnego 

 

(ilość publikacji/wystąpień  

na konferencjach 

naukowych/sympozjach 

naukowych) 

Wykonawca polegać będzie na 

osobach innych podmiotów 

(wypełnić odpowiednie kolumny) 

TAK
**

 NIE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2.  

……………………………………

………………….………………… 

 

    mgr 

    dr 

    dr hab. 

 

……………. 

 

……………. 

 

……………. 

Podstawa do 

dysponowania 

osobą innego 

podmiotu: 

……………………… 

Podstawa do 

dysponowania 

osobą: 

 

……………………….. 

 
*)wskazać właściwe 

**) Jeżeli w wykazie powyżej Wykonawca wskazał, że polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, należy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Równocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, że jeśli osoba fizyczna bezpośrednio znajduje się w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie umowy-zlecenia, to nie należy traktować tej sytuacji jako udostępniania 
zasobów przez podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowiązku przedłożenia zobowiązania osoby fizycznej do udostępnienia swych zasobów. 

 

            …………………………………………..                                                           ……………………………………………………. 
                     (miejscowość, data)                                                               (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

                                                                                               do podejmowania zobowiązania)

 

 

 

        …………………………………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA 

strona …………………….. 

z ogólnej liczby stron …………………….. 



 


