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ZAŁĄCZNIK nr 3  do zapytania o cenę nr 1/10/2022 

 

 

…………….., dnia ……… 

Nazwa oferenta: […] 

Adres oferenta: […] 

NIP: […] 

Nr tel: […] 

E-mail […] 

 

WYKAZ OSÓB 

 

Nawiązując do zapytania o cenę nr 1/10/2022 na świadczenia usługi informatycznej na potrzeby 

Minigrantu pt. „Opracowanie technologii (prototypu) pt.: Autonomiczny Laserowy System 

Pozycjonowania Platform Wiertniczych. Autonomous Laser Positioning System for Drilling 

Rigs (ALPS)”, przedstawiamy niniejszym wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  

 

L.p. Osoba 1 

1.  Imię i nazwisko osoby wraz z 

określeniem podstawy do 

dysponowania (umowa o pracę, 

zlecenia itp.) oraz 

wykształceniem osoby (co 

najmniej wyższe zdobyte na 

kierunku informatyka, 

matematyka lub robotyka lub na 

kierunku równoważnym (proszę 

wskazać rodzaj wykształcenia i 

datę jego uzyskania oraz jednostkę 

/ instytucję, w której to nastąpiło). 

 

Doświadczenie w branży IT: 

należy wykazać co najmniej 5-

letnie doświadczenie w branży IT 

wraz ze wskazaniem dat w jakich 

przedmiotowe doświadczenie było 

wykonywane).  

Dodatkowo należy wykazać: 

1) doświadczenie w 

tworzeniu 

oprogramowania w 

języku Python lub C#: 

proszę wykazać co 

najmniej 2-letnie 
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doświadczenie w 

tworzeniu oprogramowania 

w języku Python lub C# 

wraz ze wskazaniem dat w 

jakich przedmiotowe 

doświadczenie było 

zbierane. 

2) doświadczenie w 

testowaniu 

oprogramowania w 

języku Python lub C#: 

proszę wykazać co 

najmniej roczne 

doświadczenie w 

testowaniu 

oprogramowania wraz ze 

wskazaniem dat w jakich 

przedmiotowe 

doświadczenie było 

wykonywane). 

2.  Osoba 2 

 Imię i nazwisko osoby wraz z 

określeniem podstawy do 

dysponowania (umowa o pracę, 

zlecenia itp.) oraz wykształceniem 

osoby (co najmniej wyższe 

zdobyte na kierunku informatyka, 

matematyka lub robotyka lub na 

kierunku równoważnym (proszę 

wskazać rodzaj wykształcenia i 

datę jego uzyskania oraz jednostkę 

/ instytucję, w której to nastąpiło). 

 

 Doświadczenie w branży IT: 

należy wykazać co najmniej 5-

letnie doświadczenie w branży IT 

wraz ze wskazaniem dat w jakich 

przedmiotowe doświadczenie było 

wykonywane).  

Dodatkowo należy wykazać: 

1) doświadczenie w 

tworzeniu 

oprogramowania w 

języku Python lub C#: 

proszę wykazać co 

najmniej 2-letnie 

doświadczenie w 

tworzeniu oprogramowania 

w języku Python lub C# 
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wraz ze wskazaniem dat w 

jakich przedmiotowe 

doświadczenie było 

zbierane. 

2) doświadczenie w 

testowaniu 

oprogramowania w 

języku Python lub C#: 

proszę wykazać co 

najmniej roczne 

doświadczenie w 

testowaniu 

oprogramowania wraz ze 

wskazaniem dat w jakich 

przedmiotowe 

doświadczenie było 

wykonywane). 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wskazane osoby posiadają następujące kwalifikacje 

zawodowe:  

1) znajomość dobrych praktyk programistycznych (np. SOLID, DRY), 

2) znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux oraz technologii Docker; 

3) znajomości technologii bazodanowych (np. SQL, Redis); 

4) znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2. 

UWAGA ! Wykonawca może dostosować rozmiary rubryk w tabeli w zależności od 

potrzeb.  

 

         

 __________________________________ 
     […] 


