
 

 

Załącznik Nr 9 do SIWZ 
 

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

       (nazwa i adres Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

„Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT”,  

nr referencyjny: BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT 

Lp. 

Funkcja, którą dana 

osoba będzie pełnić 

na etapie realizacji 

zamówienia 

/Imię i nazwisko/ 

Wymagane wykształcenie 

 kwalifikacje i uprawnienia 

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 prac  

w zakresie GESUT 

Uprawnienia zawodowe: 

 

 
 

 
 

Znajomość metodyki zarządzania 

projektami: 

1. 1. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 
 

Wartość usługi dotyczącej 

założenia mapy zasadniczej  

w postaci wektorowej dla co 
najmniej jednej jednostki 

ewidencyjnej lub utworzenia 
zbiorów danych GESUT lub 

utworzenia zbiorów danych 

BDOT500: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

 

 

Wartość usługi dotyczącej 

założenia mapy zasadniczej  

w postaci wektorowej dla co 
najmniej jednej jednostki 

ewidencyjnej lub utworzenia 

zbiorów danych GESUT lub 
utworzenia zbiorów danych 

BDOT500: 

2. 

 

Specjalista ds. GESUT 

 

Uprawnienia zawodowe: 

1. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

 

 

Wartość usługi dotyczącej 

założenia mapy zasadniczej  

w postaci wektorowej dla co 
najmniej jednej jednostki 

ewidencyjnej lub utworzenia 

zbiorów danych GESUT lub 
utworzenia zbiorów danych 

BDOT500: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 

 
Data zakończenia realizacji usługi: 

Wartość usługi dotyczącej 

założenia mapy zasadniczej  

w postaci wektorowej dla co 
najmniej jednej jednostki 

ewidencyjnej lub utworzenia 

zbiorów danych GESUT lub 
utworzenia zbiorów danych  



 

 

 

 

BDOT500: 

 
3. 

 

Specjalista ds. GESUT 

 

Uprawnienia zawodowe: 
1. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 
 

Wartość usługi dotyczącej 

założenia mapy zasadniczej  

w postaci wektorowej dla co 
najmniej jednej jednostki 

ewidencyjnej lub utworzenia 

zbiorów danych GESUT lub 
utworzenia zbiorów danych 

BDOT500: 

 

2. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 

 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 
 

Wartość usługi dotyczącej 

założenia mapy zasadniczej  
w postaci wektorowej dla co 

najmniej jednej jednostki 

ewidencyjnej lub utworzenia 

zbiorów danych GESUT lub 

utworzenia zbiorów danych 

BDOT500: 
 

 

 

 
 

 

 
4. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Specjalista ds. GESUT 

 

Uprawnienia zawodowe: 

1. Przedmiot usługi: 

 
Stanowisko: 

 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 
 

Wartość usługi dotyczącej 

założenia mapy zasadniczej  
w postaci wektorowej dla co 

najmniej jednej jednostki 

ewidencyjnej lub utworzenia 
zbiorów danych GESUT lub 

utworzenia zbiorów danych 

BDOT500: 
 

2. Przedmiot usługi: 

 

Stanowisko: 
 

Opis wykonanych zadań: 
 

Data zakończenia realizacji usługi: 

 
 

Wartość usługi dotyczącej 

założenia mapy zasadniczej  

w postaci wektorowej dla co 
najmniej jednej jednostki 

ewidencyjnej lub utworzenia 
zbiorów danych GESUT lub 

utworzenia zbiorów danych 

BDOT500: 
 

 

__________________, dnia _________   r. 

…........................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy)    

 

Powyższy Wykaz Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego 

 


