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Załącznik nr 5 
 
 
 
 

    Pieczęć firmy                                                                              miejscowość, data ………………  
 
 
 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
NARZĘDZI I URZĄDZEŃ  

 
 

Data:  ........................................................... 
Nazwa wykonawcy: ............................................................................................................. 
 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami: 
 

Lp. Nazwa 
Ilość 
(szt.)  
Opis 

Podstawa 
dysponowania 

Spawacz metod ą MAG 

1 
Budynek spawalni zlokalizowany w Busku-Zdroju wyposażony  
w stanowiska spawalnicze, pomieszczenie socjalne i szatnie. 

 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

2 
Stanowiska spawalnicze wyposażone w stoły spawalnicze z 
wyciągami spalin.  

Własne / 
oddane do 
dyspozycji* 

3 Spawarka typ………  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

4 Spawarka typ………  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

5 Spawarka  typ………  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

6 Stół ślusarski wyposażony w imadła.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

7 Ostrzałka do elektrod.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

8 Przecinarka tarczowa.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

9 Szlifierka stacjonarna 2-tarczowa.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 
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10 Szlifierka kątowa 125, 230.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

11 Palniki gazowe do cięci materiału na próbki spawalnicze.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

12 Przyłbice samo ściemniające.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

13 Maski spawalnicze.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

14 Pomieszczenie socjalne.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

15 Szatnia wyposażona w szafki ubraniowe.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

 

Technolog robót wyko ńczeniowych w budownictwie  

1 Taczki.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

2 Drabiny.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

3 Młot pneumatyczny.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

4 Betoniarka.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

5 Rusztowanie typ warszawski.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

6 
Sprzęt drobny (łopaty, packi, kielnie, poziomice, łaty, wałki, pędzle, 
szpachelki, wiadra, szlifierka, poziomica, przycinarka do płytek, 
mieszadło, młotek gumowy itp.). 

 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

Prawo jazdy kat. C 

1 
Samochód (należy określić model i nr rejestracyjny)  
…………………….. 
………………. 

 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

2 
Filmy wideo prezentujące (zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu 
drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności 
kontrolno obsługowe, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej). 

 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

3 
Makieta do symulowania drogowego na model zachowań na drodze. 
Foliogramy. 

 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

4 Plansze sytuacyjne – skrzyżowania, plansze przedstawiające przekroje  Własne / 
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urządzeń pojazdu i jego układów. oddane do 
dyspozycji* 

5 Fantom (osoby dorosłej lub dziecka).  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

6 Leżanki.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

7 Parawany.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

8 Koce.  
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

 
 

  ………………………………………………………………………… 
                                                                                      podpis Wykonawcy lub osób                                           
                                                                           uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 


