
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ PO WEZWANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

Postępowanie nr BZP.272.12.2020.JS 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

strona  
z ogólnej liczby stron  

 
 

WYKAZ OSÓB 
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami 
wymaganymi w warunkach udziału w postępowaniu.  

Postępowanie przetargowe pn.: 

Dostawa sprzętu i licencji na oprogramowanie, które łącznie utworzą 
Specjalistyczną Pracownię VR miejsca zdarzenia (sceny przestępstwa).   

 
L.p. 

1. 

Proponowana 
stanowisko/ 

imię i nazwisko 
 

Posiadane kwalifikacje i doświadczenie  
potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w SIWZ, rozdz. IV pkt 1.2. ppkt 3)2. 

Wykonawca polegać będzie na 
osobach innych podmiotów 

(wypełnić odpowiednie kolumny) 

TAK
2
 NIE 

1. 2. 3. 4 5. 

1. Kierownik 

Projektu: 
 

 

…………………….………… 
Imię 

……………………………… 
Nazwisko 

 

 
1. Posiada: …………………- letnie   doświadczenie  

      (wskazać ilość pełnych lat)  

zawodowe w branży informatycznej  - 

TAK/NIE1 

polegające na: 

a)  zarządzaniu projektem/projektami  

informatycznym/informatycznymi - 

TAK/NIE1 

 

2. Brał udział jako:  

1) kierownik projektu – TAK/NIE1 

      w: 

1) co najmniej 2 projektach 

informatycznych - TAK/NIE1 

  polegających  na: 

a)  opracowaniu - TAK/NIE1 

oraz 

b)  wdrożeniu - TAK/NIE1 

        aplikacji/oprogramowania w 

technologii         wirtualnej rzeczywistości   

  a) .………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

(Nazwa projektu) 

 
Wartość projektu wynosiła: 

………………….……………zł 
 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą innego 

podmiotu: 
 

……………………… 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą: 
 
 

……………………….. 

2. Programista 

 
…………………….………… 

Imię 

……………………………… 
Nazwisko 

 
1. Posiada: …………………- letnie   doświadczenie  

      (wskazać ilość pełnych lat)  

zawodowe w branży informatycznej - 

TAK/NIE1 

oraz  

Podstawa do 
dysponowania 
osobą innego 

podmiotu: 
 

……………………… 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą: 
 
 

……………………….. 



  

2. Brał udział jako:  

1) programista – TAK/NIE1 

      w: 

2) co najmniej 2 projektach - TAK/NIE1 

  polegającym na: 

a) opracowaniu - TAK/NIE1 

   oraz 

b) wdrożeniu aplikacji/oprogramowania   

     w technologii wirtualnej rzeczywistości -

     TAK/NIE1 

  a) .………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

(Nazwa projektu) 

 
3. Programista 

 

 
…………………….………… 

Imię 

……………………………… 
Nazwisko 

 

 
1. Posiada: …………………- letnie   doświadczenie  

      (wskazać ilość pełnych lat)  

zawodowe w branży informatycznej - 

TAK/NIE1 

oraz  

2. Brał udział jako:  

1) programista – TAK/NIE1 

      w: 

2) co najmniej 2 projektach - TAK/NIE1 

  polegającym na: 

b) opracowaniu - TAK/NIE1 

   oraz 

b) wdrożeniu aplikacji/oprogramowania   

     w technologii wirtualnej rzeczywistości -

     TAK/NIE1 

  a) .………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

(Nazwa projektu) 

 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą innego 

podmiotu: 
 

……………………… 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą: 
 
 

……………………….. 

1 niepotrzebne skreślić 
 

2Jeżeli w wykazie powyżej Wykonawca wskazał, że będzie polegać na osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów (wskazał TAK w kol. 4), niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, należy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 
 
 
..............................................                   ……………………………………………………… 
               (miejscowość, data)                                    (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                                    do podejmowania zobowiązań) 


