WZÓR
Załącznik nr 2.6 do SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie zaawansowanego
technologicznie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w wybranych jednostkach
realizujących zadnia Miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienie
nowych usług dostępnych online za pośrednictwem platformy e-PUAP w ramach projektu
„Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”, znak sprawy SPZ.271.40.2014.

Piotrków Trybunalski, dnia 30.06.2014 r.

Nazwa Wykonawcy
Siedziba/adres
Wykonawcy

WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

(*) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
jedną osobą, która pełnić będzie rolę kierownika projektu posiadającą wykształcenie wyższe w
zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii oraz certyfikat zawodowy z zakresu
zarządzania projektami (PRINCE2 lub PMP lub równoważny), wydany przez niezależną
jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów. Osoba ta musi mieć
doświadczenie, w zarządzaniu projektami polegającymi na dostawie i wdrożeniu systemu
informatycznego, potwierdzone udziałem w nie mniej niż trzech projektach polegających na
dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł
(słownie: jeden milion złotych) w jednostce administracji publicznej;
jedną osobą, która będzie pełnić rolę architekta systemów informatycznych – osoba
posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne oraz wiedzę z zakresu
projektowania i budowy architektury systemów, popartą certyfikatem poświadczającym
kompetencje i doświadczenia w tworzeniu złożonych architektur informatycznych (certyfikat
TOGAF, znajomość framework The Open Group Architecture Framework), która brała udział w
roli architekta projektu w co najmniej 3 projektach polegających na dostawie i wdrożeniu
systemu informatycznego dla jednostki administracji publicznej;
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jedną osobą specjalisty ds. jakości/głównego testera systemów informatycznych – osoba
legitymująca się ważnym certyfikatem ISTQB Certificate in Software Testing Advanced Level
Test Manager lub równoważnym. Osoba ta musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu roli specjalisty ds. jakości/testera systemów informatycznych oraz
doświadczenie w ww. roli w projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu
informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co
najmniej jednym takim projekcie o wartości brutto co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden
milion złotych);
jedną osobą eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych – osoba posiadająca
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych
poparte ważnym certyfikatem poświadczającym jej kompetencje (CISA, CISSP lub równoważny).
Osoba ta musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu roli eksperta ds.
bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz doświadczenie w ww. roli w projektach
polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i
mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym takim
projekcie o wartości brutto co najmniej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
zespołem projektowym złożonym z co najmniej sześciu osób z wykształceniem wyższym w
zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby
odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w systemach informatycznych na potrzeby
jednostki administracji publicznej.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony
i obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Lp.

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie

Wykształcenie

Zakres
wykonywanych
czynności

1.

Kierownik Projektu

2.

Architekt
systemów
informatycznych

3.

specjalista ds.
jakości / główny
tester systemów
informatycznych

4.

ekspert ds.

Podstawa
dysponowania
(***)
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Lp.

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie

Wykształcenie

Zakres
wykonywanych
czynności
bezpieczeństwa
systemów
informatycznych

5.

Członek Zespołu
Projektowego

6.

Członek Zespołu
Projektowego

7.

Członek Zespołu
Projektowego

8.

Członek Zespołu
Projektowego

9.

Członek Zespołu
Projektowego

Podstawa
dysponowania
(***)

______________________________________
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

(*) Zapis zamieszczony w celach informacyjnych.
Uwaga: Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
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