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Załącznik 8 do SIWZ- ZP/42/074/U/13 

(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  

 Konsultant techniczny 

 Konsultant merytoryczny 

 Konsultant doświadczony w obiegach 
dokumentów elektronicznych* 

4.  Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne inżynieryjne, 

 TAK 

 NIE* 

5.  co najmniej 3-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w projektach związanych 
elektronicznym obiegiem dokumentów, 

 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.  posiadanie minimum jednego z następujących certyfikatów: "Prince2 Practitioner" i/lub 
"Prince2 Foundation" i/lub IPMA min. Level "C" i/lub PMP 

 TAK 

 NIE* 

8.  uczestniczenie w realizacji co najmniej 3 zakończonych projektów polegających na 
budowie systemów informatycznych 

 TAK 

 NIE* 

9.  posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu następujących technologii: JCR 1.0/2.0, 
CMIS, architektura MVC aplikacji webowych, WebServices lub równoważnych, 

 TAK 

 NIE* 

10.  posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w zakresie analizy systemowej w 
projektach polegających na budowie i wdrażaniu systemów związanych z obiegiem 
dokumentów elektronicznych  

 TAK 

 NIE* 
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11.  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* 

12.  posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenia we wdrażaniu systemów obiegu 
dokumentów i uczestniczenie jako Specjalista ds. wdrożeń w co najmniej 3 
zakończonych projektach obejmujących swym zakresem wdrożenia ww. systemów 

 TAK 

 NIE* 

13.  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) 
 


