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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: 
 

Prawo jazdy kat. C 

L.p. Nazwa 
Ilość 
(szt.)  
Opis 

Podstawa 
dysponowania 

1 

Samochód (należy określić model i nr rejestracyjny)  
1) Model …………………….. Nr rej. ………………….. 
2) Model …………………….. Nr rej. ………………….. 
3) Model …………………….. Nr rej. ………………….. 

3 
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). 

1 
komplet 

Własne / 
oddane do 
dyspozycji* 

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

1 
komplet 

Własne / 
oddane do 
dyspozycji* 

4 
Plansze sytuacyjne – skrzyżowania, plansze przedstawiające przekroje 
urządzeń pojazdu i jego układów. 

1 
komplet 

Własne / 
oddane do 
dyspozycji* 

5 Fantom (osoby dorosłej lub dziecka). 2 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

6 Leżanki. 2 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

7 Parawany. 2 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

8 Koce. 2 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 
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Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 

L.p. Nazwa 
Ilość 
(szt.)  
Opis 

Podstawa 
dysponowania 

1 

Samochód (należy określić model i nr rejestracyjny)  
1) Model …………………….. Nr rej. ………………….. 
2) Model …………………….. Nr rej. ………………….. 
3) Model …………………….. Nr rej. ………………….. 

3 
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). 

1 
komplet 

Własne / 
oddane do 
dyspozycji* 

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

1 
komplet 

Własne / 
oddane do 
dyspozycji* 

4 
Plansze sytuacyjne – skrzyżowania, plansze przedstawiające przekroje 
urządzeń pojazdu i jego układów. 

1 
komplet 

Własne / 
oddane do 
dyspozycji* 

5 Fantom (osoby dorosłej lub dziecka). 2 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

6 Leżanki. 2 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

7 Parawany. 2 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

8 Koce. 2 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

 
 

Spawacz metod ą MAG 

L.p
. 

Nazwa 
Ilość 
(szt.)  
Opis 

Podstawa 
dysponowania 

1 

Budynek spawalni zlokalizowany w Busku-Zdroju wyposażony w 
stanowiska spawalnicze dla każdego z uczestników szkolenia a także 
w pomieszczenie socjalne i szatnię wyposażoną w szafki ubraniowe 
dla każdego uczestnika kursu.  
Adres budynku spawalni ……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

2 
Zestaw do prezentacji multimedialnych  
(projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 

1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

3 Zestaw audiowizualny (telewizor + odtwarzacz DVD) 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

4 
Stanowiska spawalnicze wyposażone w stoły spawalnicze z 
wyciągami spalin. 

12 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 
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5 Spawarka ESAB 340A. 3 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

6 Spawarka ESAB 502A. 3 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

7 Spawarka  KEMPI 303 A. 3 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

8 Stół ślusarski wyposażony w imadła. 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

9 Ostrzałka do elektrod. 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

10 Przecinarka tarczowa. 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

11 Szlifierka stacjonarna 2-tarczowa. 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

12 Szlifierka kątowa 125, 230. 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

13 Palniki gazowe do cięci materiału na próbki spawalnicze. 12 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

14 Przyłbice samo ściemniające. 12 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

15 Maski spawalnicze. 12 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

 
 

Pracownik hurtowni i magazynu + Kierowca wózków jez dniowych z nap ędem silnikowym 

L.p
. 

Nazwa 
Ilość 
(szt.)  
Opis 

Podstawa 
dysponowania 

1 
Zestaw do prezentacji multimedialnych  
(projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 

1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

2 Zestaw audiowizualny (telewizor + odtwarzacz DVD) 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

3 
Pracownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk z niezbędnym 
oprogramowaniem i dostępem do Internetu. 

1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

4 Wózek widłowy (napęd gazowy). 1 
Własne / 

oddane do 
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dyspozycji* 

5 Wózek widłowy (napęd spalinowy). 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

6 
Palety i pachołki do nauki jazdy i manewrowania wózkiem widłowym 
(komplet). 

1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

 

Kucharz + catering z organizacj ą przyj ęć okoliczno ściowych + obsługa kas fiskalnych 

L.p
. 

Nazwa 
Ilość 
(szt.)  
Opis 

Podstawa 
dysponowania 

1 
Zestaw do prezentacji multimedialnych  
(projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 

1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

2 Zestaw audiowizualny (telewizor + odtwarzacz DVD) 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

3 

Pracownia gastronomiczna w pełni umeblowana w szafki ze stali 
nierdzewnej  i wyposażona m.in. w: umywalki wraz ze stołami 
roboczymi, lodówkę, chłodziarko-zamrażarkę, piec konwekcyjno – 
parowy, frytkownicę, kuchnie elektryczną, kuchnię elektryczną  
z piekarnikiem, kontakt grill podwójny, zmywarkę, gofrownicę, 
szatkownicę, krajalnicę, mikser, wyciskarkę do soku, kruszarkę  
do lodu, ekspres do kawy, młynek do kawy, maszynkę do mielenia, 
podgrzewacz do talerzy, mikrofalówkę,  garnki nierdzewne różnej 
wielkości, sztućce, serwisy obiadowe i kawowe, blachy do pieczenia, 
durszlaki, sitka, misy, tace, obrusy, skirtingi, serwety itp. 
Adres pracowni ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 

1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

4 
Kasy fiskalne różnych modeli – umożliwiające zapoznanie się z zasadami 
działania kas różnych producentów 4 

Własne / 
oddane do 
dyspozycji* 

 

Pracownik obsługi hotelowej i sanatoryjnej 

L.p
. 

Nazwa 
Ilość 
(szt.)  
Opis 

Podstawa 
dysponowania 

1 
Zestaw do prezentacji multimedialnych  
(projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 

1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

2 Zestaw audiowizualny (telewizor + odtwarzacz DVD) 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

3 Drukarka 1 
Własne / 

oddane do 
dyspozycji* 

4 Skaner 1 
Własne / 

oddane do 
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dyspozycji* 

 
 

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

 


