
 ZAŁĄCZNIK NR 16 (załącznik nr 10 do umowy)

Oznaczenie sprawy: ZA.271.93.2020

Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji
zamówienia pn.:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz
z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych

w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 (2)

Cześć nr 1: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła
wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach

przy ulicy Sopockiej 2"1),

Część nr 2: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła
wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych

w Gliwicach przy ulicy Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29"1)

1) zapisy zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą.

Oświadczam, że ……………………………………

                              (imię i nazwisko)

jest zatrudnion(y/a) na umowę o pracę na czas nieokreślony * / do ……………*

(podać do kiedy obowiązuje stosunek pracy)

W.w. osoba wykonuje następujące czynności :

.....................................................................................................................

lub

Oświadczam, że ………………………………….…………………………………….

                             (imię i nazwisko)

będzie zatrudnion(y/a) na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy dla zadania p.n.:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz
z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych

w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 (2)

Cześć nr 1: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła
wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach

przy ulicy Sopockiej 2"1),



Część nr 2: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła
wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych

w Gliwicach przy ulicy Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29"1)

1) zapisy zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą.

Ww. osoba będzie wykonywała następujące czynności:

.....................................................................................................................

* niewłaściwe skreślić

1jeżeli dana osoba będzie zatrudniona dopiero po rozpoczęciu realizacji zamówienia, to Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem
umowy oświadczenie, że osoba ta będzie zatrudniona w okresie realizacji zamówienia.

________________________
miejscowość, data

_________________________
imię i nazwisko

________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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