
Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

 

WYKAZ OSÓB , 

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie instalacji i serwisu urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia 

1. Ja (My), niżej podpisany (i)............................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................... 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa Krajowego Komponentu 

PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo programowej dla systemu PNR oraz systemów 

wspomagających - etap 1 – część II zakup licencji na oprogramowanie standardowe 

obsługujące infrastrukturę sprzętowo programową oraz specjalistycznych bibliotek 

programistycznych”- sprawa nr 60/BF/BŁiI/17  

oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować co najmniej 3 osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu 
wsparcia i wdrażaniu produktów będących przedmiotem zamówienia i posiadają ważne 
poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji 
niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz posiadają zaświadczenie stwierdzające odbycie 
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

Lp. 
Imię                              

i nazwisko,  

Okres 
posiadanego 

doświadczenia  
w świadczeniu 

wsparcia i 
wdrażaniu 
produktów 
będących  

przedmiotem 
zamówienia 

 

Uprawnienia do dostępu do 
informacji niejawnych 

(upoważnienie uprawniające do 
dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli zastrzeżone lub 
poświadczenie bezpieczeństwa 

klauzula, nr i data ważności, 
organ wydający lub oznaczenie 

jednostki organizacyjnej 

Nr i data 
zaświadczenia 

stwierdzającego 
odbycie 

przeszkolenia w 
zakresie ochrony 

informacji niejawnych 
(dotyczy 

upoważnienia i 
poświadczenia 

bezpieczeństwa) 

Informacja  
o podstawie do                          

dysponowania osobą1) 

1. 

 

 
  

  

2.    

  

3.    

  

1) należy określić tytuł prawny do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wskazanymi w tabeli powyżej, tj. należy określić 
czy jest to: 

 dysponowanie bezpośrednie (oznaczające stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą i osobą (osobami)  
wskazanymi w zestawieniu powyżej) i jeśli tak to jaki jest charakter prawny tego stosunku (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, 
umowa przedwstępna, samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itp.) 

lub 

 dysponowanie pośrednie na podstawie załączonego do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia wskazanych w tabeli powyżej.  
 

W załączeniu przedstawiamy poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienie 

do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone wraz  

z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony 

informacji niejawnych dla osób wymienionych w wykazie. 
 
 

………................., dn. .................    .................................................................                         
(podpis osób/osoby uprawnionej(ych)                                                  

do reprezentowania   Wykonawcy) 

 
 


