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Załącznik 8 do SIWZ- ZP/483/25/U/11 
(pieczątka Wykonawcy) 
 

WYKAZ  
osób zdolnych do wykonania zamówienia 

 
Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i informacje na temat  
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

1.  Imię  

2.  Nazwisko  

3.  Zakres wykonywanych 
czynności w realizacji 
zamówienia 

 Kierownik projektu  

 Analityk 

 Programista 

 Programista języka JavaScript 

 Ekspert ds. bezpieczeństwa 

 Tester 

 Ekspert ds. systemów operacyjnych 

 Ekspert ds. baz danych 

 Ekspert ds. wdrożeń* 

4.  Wykształcenie wyższe, 

 TAK 

 NIE* 

5.  Co najmniej 3-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w projektach web, 

 TAK 

 NIE* 

6.  Pełnienie funkcji kierownika projektu przez cały okres trwania projektu w co najmniej 
3 zakończonych sukcesem projektach polegających na wdrożeniu systemu 
informatycznego, 

 TAK 

 NIE* 

7.  Pełnienie funkcji kierownika projektu przez cały czas trwania projektu o budżecie nie 
mniejszym niż 100 000,00 PLN, 

 TAK 

 NIE* 

8.  co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku analityka w firmie realizującej 
projekty polegające na budowie i wdrażaniu portali internetowych  

 TAK 

 NIE* 

9.  udział w roli analityka przez cały czas trwania projektu w co najmniej 3 zakończonych 
sukcesem projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu 
informatycznego.  

 TAK 

 NIE* 

10.  uczestniczenie w realizacji co najmniej 3 zakończonych projektów polegających na 
budowie aplikacji webowych  

 TAK 

 NIE* 
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11.  posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu następujących technologi: architektura 
MVC aplikacji webowych, WebServices  

 TAK 

 NIE* 

12.  specjalista w języku programowania platformy: Python, PHP lub Java  

 TAK 

 NIE* 

13.  uczestniczenie w realizacji co najmniej 3 zakończonych projektów polegających na 
budowie aplikacji webowych  

 TAK 

 NIE* 

14.  posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu następujących technologi: JavaScript, 
AJAX, architektura złożonych aplikacji webowych wykonywanych w przeglądarce, 
architektura DOM, biblioteki kontrolek graficznych interfejsów użytkownika.   

 TAK 

 NIE* 

15.  co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy polegającej na administracji systemami z 
rodziny Windows, Linux lub Unix.  

 TAK 

 NIE* 

16.  uczestniczenie jako Ekspert ds. bezpieczeństwa w co najmniej 3 zakończonych 
projektach obejmujących swym zakresem zabezpieczenia aplikacji internetowych.  

 TAK 

 NIE* 

17.  uczestniczenie jako tester w co najmniej 3 zakończonych projektach obejmujących 
swym zakresem testy aplikacji np. webowych.  

 TAK 

 NIE* 

18.  doświadczenie w tworzeniu scenariuszy oraz przypadków testowych, przeprowadzaniu 
testów, pracy z oprogramowaniem do przeprowadzenia testów, tworzeniu 
dokumentacji po przeprowadzonych testach.  

 TAK 

 NIE* 

19.  posiadanie wiedzy z zakresu systemów operacyjnych i narzędziowych (baz danych, 
serwerów aplikacyjnych, serwerów WWW, narzędzi integracyjnych, zabezpieczeń) 
oraz urządzeń sieciowych (np. umiejętnością ich konfiguracji).  

 TAK 

 NIE* 

20.  posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu architektury rozwiązań serwerowych dla 
systemów Linux lub Windows lub Unix (serwery www, serwery aplikacyjne, serwery 
bazodanowe, rozwiązania keszujące), serwerów jedno/wielowątkowych, protokołów 
sieciowych, optymalizacji wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa,  

 TAK 

 NIE* 
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21.  uczestniczenie jako Ekspert ds. systemów operacyjnych w co najmniej 
3 zakończonych projektach obejmujących swym zakresem konfigurację środowiska,  

 TAK 

 NIE* 

22.  posiadanie wiedzy z zakresu systemów operacyjnych i narzędziowych (baz danych, 
serwerów aplikacyjnych, serwerów WWW, narzędzi integracyjnych, zabezpieczeń) 
oraz urządzeń sieciowych (np. umiejętnością ich konfiguracji).  

 TAK 

 NIE* 

23.  co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z serwerami SQL.  

 TAK 

 NIE* 

24.  uczestniczenie jako Ekspert ds. baz danych w co najmniej 3 zakończonych projektach, 
posiada wiedzę z zakresu optymalizacji baz danych oraz umiejętność programowania 
w językach skryptowych  

 TAK 

 NIE* 

25.  co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów CMS i uczestniczył jako 
Specjalista ds. wdrożeń w co najmniej 3 zakończonych projektach obejmujących swym 
zakresem wdrożenia ww. systemów. 

 TAK 

 NIE* 

26.  Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą /umowa o 
pracę, umowa zlecenie/ 

 

 
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków, zobowiązany jest przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
 
*odpowiednie zaznaczyć 
 
Uwaga! Dla każdej osoby należy wypełnić odrębny dokument. 

 
 

 Dnia: ____________________  
 

_____________________________________ 
(podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 


