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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór wykazu osób 
(Znak sprawy: IP.271.5.2018.AL) 

……………………….., dnia …………………. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Terespol zwana dalej łącznie „Zamawiającym” 

ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol,  

NIP: 5372627028, REGON: 030237463, 

Adres poczty elektronicznej: um@terespol.pl 

Adres strony internetowej: https://umterespol.e-biuletyn.pl 

wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania 

w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających: 

1) Gmina Miasto Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol, 

2) Gmina Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, 

3) Gmina Milanów, ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów,  

4) Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, 

5) Gmina Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, 

6) Gmina Tuczna, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna. 
 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest Dostawa e-usług wraz ze sprzętem do gmin partnerskich Euroregionu Bug w 

ramach projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na 

terenie Euroregionu Bug”, prowadzone przez Gminę i Miasto Terespol, przedkładam: 
 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 
zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.2.3, ppkt. 2) SIWZ 
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L.p. 

Osoby, które będą 
uczestniczyć  

w wykonywaniu 
zamówienia * 

Doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe 
niezbędne do wykonania zamówienia 

Podstawa 
dysponowania 
daną osobą ** 

1 

 
Kierownik projektu 

 
…………………………….… 

(Imię i nazwisko) 

Doświadczenie zgodne z pkt 6.2.3 2) lit. a) SIWZ 

Brała udział w charakterze Kierownika 

Projektu w co najmniej dwóch projektach 

obejmujących dostawę i wdrożenie systemu 

elektronicznego zarządzania dokumentacją o 

wartości systemu min. 70 000,00 zł PLN 

brutto.; 

TAK / NIE (odpowiednie podkreślić) 
 
Nazwa projektu 
 ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)  
 
……………………………………………………………………………..… 
 

Wartość systemu (w zł brutto) 

………………………………………………………………………………… 

 
Nazwa projektu 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)  
 
…………………………………………………………… 
 
Wartość systemu (w zł brutto) 

………………………………………………………………………………… 
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2 

 

Wdrożeniowiec/ 

szkoleniowiec 

…………………………….… 

(Imię i nazwisko) 

 

Doświadczenie zgodne z pkt 6.2.3 2) lit. b) SIWZ 

Posiada minimum 3 letnie doświadczenie we 

wdrażaniu systemów dziedzinowych, która 

uczestniczyła w min. 2 projektach, 

TAK / NIE (odpowiednie podkreślić) 

Nazwa projektu 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) 

………………………………………………………………………………… 

Nazwa projektu 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 Data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) 

………………………………………………………………………………… 

 

3 

Inżynier sieci  
 

…………………………….… 
(Imię i nazwisko) 

Doświadczenie zgodne z pkt 6.2.3 2) lit. c) SIWZ 

Posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania 
instalacji, projektów i nadzoru instalacji okablowania 
strukturalnego zgodnie z procedurami instalacyjnymi 
producenta zaoferowanego okablowania, 
potwierdzone aktualnym certyfikatem lub innym 
dokumentem wydanym przez producenta 
zaoferowanego okablowania strukturalnego; 

TAK / NIE (odpowiednie podkreślić) 

 

 
Programista 1 

 
…………………………….… 

(Imię i nazwisko) 

Doświadczenie zgodne z pkt 6.2.3 2) lit. d) SIWZ 

Posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w 
programowaniu. Programista ten brał udział w co 
najmniej dwóch zakończonych projektach, które 
dotyczyły zaprojektowania, wykonania i wdrożenia 
systemu informatycznego. 

TAK / NIE (odpowiednie podkreślić) 

Nazwa projektu 

 ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) 
……………………………………………………………………………… 

 
Nazwa projektu 

 ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) 
……………………………………………………………………………… 
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Programista 2 
 

…………………………….… 
(Imię i nazwisko) 

Doświadczenie zgodne z pkt 6.2.3 2) lit. e) SIWZ 

Posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w 
programowaniu. Programista brał udział w co najmniej 
dwóch zakończonych projektach, które dotyczyły 
zaprojektowania, wykonania i wdrożenia 
portalu/serwisu internetowego  dostosowanego do 
wymagań WCAG 2.0, 

TAK / NIE (odpowiednie podkreślić) 

Nazwa projektu 

 ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) 
……………………………………………………………………………… 

 
Nazwa projektu 

 ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) 
……………………………………………………………………………… 

 
 

 

 
 

* należy podać imię i nazwisko danej osoby 

 

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa 

o pracę, umowa zlecenie, itp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach 

innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do zamówienia oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 
............................................................................................... 

(pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 
 


