
 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

..................................................... 

       (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

„Weryfikację realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN”,  

nr referencyjny: BO-ZP.2610.12.2017.KN.ZSIN-FazaII 

 

Lp. 

Funkcja, którą dana 

osoba będzie pełnić 

na etapie realizacji 

zamówienia 

/Imię i nazwisko/ 

Wymagane wykształcenie 

 i kwalifikacje  

Przedmiot zrealizowanej  usługi (zamówienia), stanowisko w zrealizowanej 

usłudze, opis wykonywanych zadań, w których dana osoba nabyła 

doświadczenie oraz datę zakończenia realizacji usługi 

Wartość usługi 

(brutto) * 

Podstawa 

 dysponowania 

 

(zasób własny/oddany do dyspozycji 

przez inne podmioty) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Kierownik projektu 

Wykształcenie: 

 

 
 

Znajomość metodyki zarządzania 

projektami: 

1. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi w której osoba 

pełniła funkcję kierownika 

projektu 

 

2. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi w której osoba 

pełniła funkcję kierownika 
projektu 

2. 

 

Kierownik prac w 

zakresie weryfikacji 
EGiB 

Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 
24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonanie tej 

modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 

 
Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 
weryfikacji wykonanie tej 

modernizacji: 



 

3. 

Kierownik prac w 

zakresie weryfikacji 
EGiB 

Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonanie tej 
modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 
 

Stanowisko: 

 
Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 
 

Wartość usługi dotyczącej 
wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 
weryfikacji wykonanie tej 

modernizacji: 

4. 

Kierownik prac w 

zakresie weryfikacji 
EGiB 

Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonanie tej 
modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 
 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 
wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 
24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonanie tej 

modernizacji: 

 

5. 

Specjalista ds. EGiB 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 
modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

 
 

 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 
24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 

modernizacji: 



 

6. 

Specjalista ds. EGiB Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

 
Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 
 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 
modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 
24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 

modernizacji: 

7. 

 
Specjalista ds. EGiB 

Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 
 

Stanowisko: 

 
Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 
 

Wartość usługi dotyczącej 
wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 
weryfikacji wykonania tej 

modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 
modernizacji: 

8. 

 
Specjalista ds. EGiB 

 

Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 
 

Stanowisko: 

 
Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 
 

Wartość usługi dotyczącej 
wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 
weryfikacji wykonania tej 

modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 
 

 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 

modernizacji: 



 

9. 

 

Specjalista ds. EGiB 

Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 
modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 
modernizacji: 

10. 

 

Specjalista ds. EGiB 

Uprawnienia zawodowe: 1. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 

przeprowadzonej w trybie art. 
24a ustawy pgik lub 

weryfikacji wykonania tej 

modernizacji: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 
 

Wartość usługi dotyczącej 

wykonania modernizacji EGiB 
przeprowadzonej w trybie art. 

24a ustawy pgik lub 
weryfikacji wykonania tej 

modernizacji: 

11. 

 

Specjalista ds. 

gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów 

 1. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Nie wymagane 

 

2. Przedmiot usługi: 
 

Stanowisko: 

 
Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Nie wymagane 



 

3. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 

Nie wymagane 

(*)   W przypadku, gdy usługa realizowana była łącznie z innymi usługami lub dostawami, Wykonawca musi w kolumnie 5 [w pozycjach 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10], podać wyłącznie wartość prac polegających na wykonaniu 
modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy pgik  

 

__________________, dnia _________   r............................................................................ 
(podpis i pieczęć Wykonawcy)    

 

Powyższy Wykaz Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego 


