
Załącznik nr 5 do SIWZ
.......................................
        Wykonawca

WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. LICZBA KONSULTANTÓW WDROŻENIOWYCH
Wykonawca oświadcza, że wszyscy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia Konsultanci Wdrożeniowi:

a) posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,
b) posiadają minimum 3-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w realizacji projektów 

informatycznych, 
c) pełnili rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do którego zostali przypisani w ofercie, w co najmniej 

3 zrealizowanych projektach dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.

Wykaz Konsultantów Wdrożeniowych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.

Lp. Imię i nazwisko Konsultanta 
Wdrożeniowego Obszar funkcjonalny

Projekt 1
Zamawiający/Data 
realizacji/Nazwa 

projektu

Projekt 2
Zamawiający/Data 
realizacji/Nazwa 

projektu

Projekt 3
Zamawiający/Data 
realizacji/Nazwa 

projektu
1. należności i zobowiązania
2. należności i zobowiązania

3. księga główna
4. ewidencja środków trwałych

5. planowanie i budżetowanie oraz 
sprawozdawczość budżetowa i finansowa

6. rejestr umów

7. fakturowanie
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Lp. Imię i nazwisko Konsultanta 
Wdrożeniowego Obszar funkcjonalny

Projekt 1
Zamawiający/Data 
realizacji/Nazwa 

projektu

Projekt 2
Zamawiający/Data 
realizacji/Nazwa 

projektu

Projekt 3
Zamawiający/Data 
realizacji/Nazwa 

projektu
8. należności i zobowiązania

9. należności i zobowiązania
10. księga główna

11. ewidencja środków trwałych

12. planowanie i budżetowanie oraz 
sprawozdawczość budżetowa i finansowa

13. rejestr umów
14. fakturowanie

        
Uwaga !!!
Dany Konsultant Wdrożeniowy może wystąpić w powyższej tabeli tylko raz (w jednym wierszu).
Z  informacji  zamieszczonych  w  wykazie  musi  jednoznacznie  wynikać,  że  Konsultanci  Wdrożeniowi  pełnili  rolę  konsultanta  wdrożeniowego 
w obszarze funkcjonalnym, do którego zostali przypisani, w co najmniej 3 zrealizowanych projektach dotyczących wdrożenia zintegrowanego  
systemu informatycznego.

2. DOŚWIADCZENIE KIEROWNIK WDROŻENIA

Wykonawca oświadcza,  że  Kierownik  Wdrożenia  (imię  i  nazwisko)  ….....................................................................  wskazany do 
realizacji przedmiotu zamówienia:

a) posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,
b) posiada wykształcenia wyższe,
c) posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami:

Nazwa certyfikatu: …..
Rodzaj/Poziom: …....
Wystawca certyfikatu: …....

                      Numer certyfikatu: …....

ZP-P-I.271.149.2018 Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia Strona 2 z 3



d) w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  pełnił  funkcję  kierownika  projektu  w  trzech  zrealizowanych 
projektach obejmujących wdrożenie systemu informatycznego, zgodnie z wykazem:

Lp. Nazwa projektu Zamawiający - nazwa i adres Data realizacji
1.
2.
3.

e) pełnił funkcję kierownika projektu w wymienionych niżej zrealizowanych projektach informatycznych dla jednostek sektora finansów 
publicznych:

Lp. Nazwa projektu
Zamawiający - nazwa i adres 
jednostki sektora finansów 

publicznych
Data realizacji

1.
2.
3.
4.
5.
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