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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: 
 

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* 
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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 
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* 

 
 
 

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

 


