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BGW-III.272.2.2017                Załącznik nr 6 do SIWZ 

Dotyczy Części nr 1  

 

 

…………………………………………              …………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy)              (Miejsce i data) 

WYKAZ OSÓB 

 

Ja / My: 

 

……………………………………………............................................................................................................... 

(imię/imiona i nazwisko/-a osoby/osób reprezentujących Wykonawcę) 

działając w imieniu i na rzecz  

 

………………………………………………………………………………………………….......................................................…………………………………………………………………………………………………............... 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki 

cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, instalację, konfigurację 

i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników 

aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych 
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i oprogramowania). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Załącznik nr 6: Wykaz osób 
nr sprawy BGW-III.272.2.2017 

 

 

 
-2- 

komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)” w zakresie Części nr 1 oświadczam / -y, że przy wykonywaniu przedmiotowego 

zamówienia uczestniczyć będą osoby wskazane poniżej: 

a) Kierownik zespołu Wykonawcy - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: 

 posiada wykształcenie wyższe; 

 posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem potwierdzającym umiejętność samodzielnego prowadzenia 

projektów, np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym. Zamawiający jako równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie 

właściwym dla wskazanego certyfikatu, w szczególności certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie PMP 

(Project Management Professional) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C 

(Certified Project Manager); 

 posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem, np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym. Zamawiający jako 

równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanego certyfikatu, w szczególności certyfikaty przyznawane 

przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie PMP (Project Management Professional) lub certyfikaty nadawane przez International 

Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C (Certified Project Manager); 

 pełniła funkcję koordynatora zespołu Wykonawcy lub kierownika w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych polegających na budowie systemów 

informacji przestrzennej, z czego wartość co najmniej jednego projektu wynosiła co najmniej 23 5000 000,00 zł (słownie: dwatrzy miliony pięćset tysięcy 

złotych) brutto. 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Informacja o podstawie do dysponowania 

wskazaną osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      
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2.      

 

b) Główny architekt Systemu – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: 

 posiada wykształcenie wyższe; 

 posiada certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia, kursu z zakresu stosowania notacji / języka UML 2.x, posiada umiejętności w zakresie projektowania 

systemów informatycznych niezbędne dla uzyskania certyfikatu TOGAF lub ITArchitect Open Group, wydany przez instytucję akredytowaną przez The Open 

Group, lub certyfikat IBM Certified Infrastructure Systems Architect lub Microsoft Certified Architect lub Sun Certified Enterprise Architect, potwierdzone 

tymi dokumentami lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty (wykluczone są oświadczenia 

wykonawcy);posiada certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia, kursu z zakresu stosowania notacji / języka UML 2.x, posiada umiejętności w zakresie 

projektowania systemów informatycznych niezbędne dla uzyskania certyfikatu TOGAF lub równoważnego, potwierdzone tymi dokumentami lub innymi 

dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty (wykluczone są oświadczenia wykonawcy); 

 posiada doświadczenie w projektowaniu architektury systemów teleinformatycznych, w tym udział na stanowisku głównego architekta/projektanta 

systemów informatycznych w co najmniej 2 (dwóch) zakończonych projektach, w tym co najmniej jednym o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: 

trzy miliony złotych) brutto oraz jednym związanym z budową systemu informatycznego klasy GIS w architekturze zorientowanej na usługi (SOA).posiada 

doświadczenie w projektowaniu architektury systemów teleinformatycznych, w tym udział na stanowisku głównego architekta/projektanta systemów 

informatycznych w co najmniej 2 (dwóch) zakończonych projektach, w tym co najmniej jednym o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony 

pięćset tysięcy złotych) brutto oraz jednym związanym z budową systemu informatycznego klasy GIS w architekturze zorientowanej na usługi (SOA). 
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Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Informacja o podstawie do dysponowania 

wskazaną osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      

2.      

 

c) Ekspert ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniającą następujące warunki: 

 posiada co najmniej 3 – letnie (trzyletnie) doświadczenie potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach jako ekspert lub analityk 

ds. bezpieczeństwa, gdzie tworzył założenia dotyczące bezpieczeństwa dla projektowanych systemów informatycznych, w tym w szczególności dotyczące 

obszaru związanego z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych; 

  

 posiada wiedzę w zakresie wdrażania i audytowania systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji potwierdzone certyfikatem audytora wiodącego 

według normy PN/ISO IEC 27001:2014 lub ISO/IEC 27001:2013; 

 lub równoważnej; 

 posiada wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem potwierdzone certyfikatem CRISC lub M_o_R Practitioner równoważnym w tym zakresie; 

 posiada certyfikat CISSP lub CISM równoważny. 
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Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Czas trwania projektu  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.       

2.       

 

d) Ekspert ds. relacyjnej bazy danych GIS – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: 

 posiada co najmniej 5 – letnie (pięcioletnie)  doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania baz danych obiektów przestrzennych; 

 posiada certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia, kursu z zakresu projektowania i zarządzania lub administrowania relacyjną bazą danych dla 

oferowanej technologii produktowej; 

 posiada doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych i tworzeniu dokumentacji z wykorzystaniem notacji UML; 

 brała udział w roli specjalisty lub eksperta ds. relacyjnej bazy danych GIS w co najmniej 2 (dwóch) projektach związanych z opracowaniem, instalacją 

i konfiguracją systemów informatycznych polegających na budowie systemu informacji przestrzennej w oparciu o system zarządzania relacyjną bazą danych, 

w tym jednym o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto.brała udział w roli specjalisty lub eksperta ds. 

relacyjnej bazy danych GIS w co najmniej 2 (dwóch) projektach związanych z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemów informatycznych 

polegających na budowie systemu informacji przestrzennej w oparciu o system zarządzania relacyjną bazą danych, w tym jednym o wartości co najmniej 

3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) brutto. 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Czas trwania projektu  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 
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dysponowanie bezpośrednie) 

1.       

2.       

e) Ekspert ds. migracji danych – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: 

 posiada co najmniej 3 – letnie (trzyletnie) doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i realizacji migracji danych; 

 brał a udział w roli specjalisty lub eksperta ds. migracji danych w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych, w ramach których przeprowadzono 

między innymi migrację zbiorów danych z co najmniej 10 (dziesięciu) różnych źródeł danych (rejestrów/baz danych) do wdrażanego w ramach projektu 

systemu informatycznego. 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Czas trwania projektu  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.       

2.       

 

f) Administrator GIS - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: 

 posiada certyfikat lub dyplom ukończenia szkolenia / kursu z zakresu projektowania systemów GIS lub administrowania / konfigurowania serwerów 

mapowych w dowolnej technologii produktowej; 

 posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w realizacji projektów związanych z budową i wdrożeniem systemów GIS oraz brał udział w co najmniej 

3 (trzech) projektach informatycznych w zakresie budowy systemów klasy GIS, w których wykorzystano serwer mapowy, i w których osoba ta pełniła rolę 

Administratora GIS lub równoważną. 
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Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Czas trwania projektu  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.       

2.       

 

g) Główny programista GIS – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca następujące warunki: 

 posiada kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania, programowania, instalacji i konfiguracji aplikacji GIS, potwierdzone udziałem 

w co najmniej 2 (dwóch) zrealizowanych projektach, których przedmiotem było stworzenie oprogramowania, instalacja i konfiguracja oprogramowania dla 

systemów informatycznych polegających na budowie infrastruktury informacji przestrzennej o wartości projektu co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa 

miliony złotych) brutto każdy. 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Informacja o podstawie do dysponowania 

wskazaną osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      

2.      

 

h) Specjalista ds. INSPIRE - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: 

 posiada wykształcenie wyższe; 
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 posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe we wdrażaniu infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w zakresie bazodanowej, usług i rozwiązań 

informatycznych, która realizowała systemy informacji przestrzennej; 

 realizowała przynajmniej 1 (jeden) projekt dotyczący wykonania harmonizacji zbiorów danych przestrzennych do zgodności z dyrektywą INSPIRE, w tym 

wymaganiami specyfikacji danych INSPIRE - INSPIRE Data Specifications). 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Informacja o podstawie do dysponowania 

wskazaną osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      

2.      

 

i) Analityk - co najmniej 2 (dwie) osoby, z których każda spełnia następujące warunki: 

 posiadają co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w charakterze analityka przy realizacji projektów związanych z budową i wdrożeniem systemów GIS, brali 

udział w charakterze analityka w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych, obejmujących wykonanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej, 

w tym co najmniej jednym o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto; 

 posiadają doświadczenie w zakresie analizy potrzeb użytkowników pod kątem wykorzystania danych przestrzennych na potrzeby spełnienia wymagań 

dyrektywy INSPIRE lub budowy infrastruktury informacji przestrzennej; 

 posiadają  doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych i tworzeniu dokumentacji z wykorzystaniem notacji UML. 
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Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Czas trwania projektu  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.       

2.       

 

j) Programista – co najmniej 3 (trzy) osoby, z których każda spełnia następujące warunki: 

 posiadają doświadczenie w roli programisty w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych związanych z budową i wdrożeniem systemów GIS. 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Informacja o podstawie do dysponowania 

wskazaną osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      

2.      

k) Specjalista ds. GIS – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: 

 posiada wykształcenie wyższe geodezyjne; 

 przez co najmniej 3 (trzy) lata brała udział w budowie systemów informacji przestrzennej jako specjalista od wykorzystania przestrzennych danych 

referencyjnych (pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego). 

 



 
 

Zamówienie 
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, 

opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej 
i oprogramowania). 
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Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Czas trwania projektu  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.       

2.       

 

l) Specjalista ds. wdrożeń - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:  

 posiada doświadczenie w prowadzeniu wdrożeń systemów GIS potwierdzone zrealizowaniem co najmniej 2 (dwóch) projektów informatycznych w zakresie 

budowy systemów klasy GIS o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto, w których wykorzystano serwer usług 

danych przestrzennych. 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Informacja o podstawie do dysponowania 

wskazaną osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      

2.      

 

m) Ekspert ds. sprzętu serwerowego i sieci teleinformatycznych - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:  

 posiada certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji projektanta lub inżyniera dla urządzeń sieciowych w zakresie umiejętności instalacji, konfiguracji 

i zarządzania urządzeniami sieciowymi na poziomie CCNP lub równoważnym; 

 



 
 

Zamówienie 
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, 

opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej 
i oprogramowania). 
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 Przez certyfikat równoważny do CCNP Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji 

i zarządzania średnimi sieciami komputerowymi (od 100 do 500 węzłów) i wymaga zdania egzaminu. 

 posiada doświadczenie na stanowisku inżyniera przy realizacji projektów informatycznych obejmujących wykonanie i wdrożenie instalacji urządzeń 

sieciowych, uczestniczył przy realizacji: co najmniej 1 (jednego)  projektu, który obejmował wykonanie i wdrożenie oraz instalację wraz konfiguracją 

mechanizmu sieci wirtualnych (VLAN), konfiguracją zdalnego dostępu w trybie wirtualnej sieci prywatnej (VPN), o wartości co najmniej 300 000,00 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto oraz co najmniej 1 (jednego) projektu, polegającego na dostawie i wdrożeniu routerów obsługujących łącze do sieci 

Internet i protokół BGP, o wartości co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto; 

 posiada znajomość zagadnień dotyczących topologii sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa sieci (VPN/IPsec lub innych równoważnych). 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną osobą (należy 

wpisać dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      

2.      

 
n) Inżynier systemów przetwarzania danych - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:  

 posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 ( dwóch) projektów informatycznych obejmujących dostawy, zainstalowanie i uruchomienia serwerów 

w środowisku z macierzami dyskowymi z replikacją asynchroniczną i synchroniczną oraz wirtualizacją zapewniającą zautomatyzowane zarządzanie i migrację 

maszyn wirtualnych między co najmniej dwoma serwerami obsługujących więcej niż 2 (dwa) aktywne nośniki danych wraz z budową SAN w standardzie Fibre 

channel; 



 
 

Zamówienie 
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, 

opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej 
i oprogramowania). 
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 posiada znajomość zagadnień dotyczących baz danych serwerowych systemów operacyjnych, przechowywania danych (np. DAS, SAN, NAS lub 

równoważnych).  



 
 

Zamówienie 
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, 

opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej 
i oprogramowania). 
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Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną osobą (należy 

wpisać dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      

2.      

o) Inżynier wirtualizacji -co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:  

 posiada doświadczenie w realizacji projektów informatycznych obejmujących swoim zakresem instalowanie, konfigurowanie i wdrażanie środowisk 

wirtualizacji zasobów przetwarzania danych z automatyzacją zarządzania i migracją maszyn wirtualnych między co najmniej dwoma serwerami, w zakresie 

zgodnym z oferowanymi systemami do wirtualizacji;  

 posiada certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie umiejętności instalacji, konfiguracji i zarządzania 

oferowanymi systemami do wirtualizacji; 

 brała udział w roli inżyniera wirtualizacji w co najmniej 1 (jednym) projekcie informatycznym o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych) brutto. 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych przez 

nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną osobą (należy 

wpisać dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.      

2.      

 
p) Tester – co najmniej 2 (dwie) osoby, z których każda spełnia następujące warunki: 



 
 

Zamówienie 
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, 

opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej 
i oprogramowania). 
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 posiadają co najmniej 2 – letnie (dwuletnie) doświadczenie zawodowe w zakresie testowania aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych 

dla systemów informatycznych; 

 posiadają aktualny certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu organizacji i realizacji procesu testowego np. ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej 

podstawowym lub równoważnym; 

 brały udział w roli testera lub specjalisty ds. testów w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych związanych z budową i wdrożeniem systemów GIS 

o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto. 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu) 

Czas trwania projektu  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.       

2.       

 

q) Trener- co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:  

 posiada co najmniej 2 – letnie (dwuletnie) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub instruktaży i przeszkoliła w trybie stacjonarnym co najmniej 

30 użytkowników w zakresie obsługi wdrożonych narzędzi GIS. 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu) 

Czas trwania projektu 

szkolenia  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.       



 
 

Zamówienie 
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, 

opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej 
i oprogramowania). 
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2.       

 

r) Specjalista ds. ochrony danych osobowych - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:  

 posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 

 posiada doświadczenie we wdrażaniu RODO w sektorze publicznym lub prywatnym (w minimum 3 podmiotach lub przy minimum 3 projektach systemów 

informatycznych, w których przetwarzano dane osobowe), wdrożenie musiało obejmować przeprowadzenie analizy ryzyka oraz ocenę skutków 

przetwarzania danych osobowych (zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 – WP 248 rev. 01), 

 w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert uczestniczył w realizacji co najmniej 3 audytów dokumentacji lub procedur w zakresie ochrony 

danych osobowych. 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

Doświadczenie / kwalifikacje zawodowe/ 

wykształcenie/uprawnienia  

(informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu) 

Czas trwania projektu  

od – do 

(mm.rrrr – mm.rrrr) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną 

osobą (należy wpisać 

dysponowanie pośrednie albo 

dysponowanie bezpośrednie) 

1.       

2.       

 

 

 

W przypadku dysponowania przez Wykonawcę większą niż wymagana liczbą osób, spełniającą wskazane kryteria, należy uwzględnić te osoby przy wypełnianiu tabeli 

(dot. Pozycji a-r)  

 

Uwaga: Dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby tylko w jednej roli. 



 
 

Zamówienie 
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i oprogramowania). 
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Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby w maksymalnie dwóch rolach.  

 

Doświadczenie w punktach c), d), e), f), i), k), p), q) będzie mierzone z dokładnością do miesiąca jako łączny czas rzeczywistego pełnienia funkcji w poszczególnych 

rolach w projektach, przy czym okres pełnienia funkcji w tym samym czasie w różnych projektach będzie liczony tylko raz. 

 


