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Załącznik nr 3 do Umowy nr CSIOZ/….../2017 

 

 

………………………………………… 

(dane Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu 

niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:  

 

L.p. 
Nazwa 

pełnionej roli 
Kwalifikacje 

Minimalna 

liczba 

udostępnio

nych osób 

Spełnia 

wymagania 

TAK lub 

NIE 

Imię i 

nazwisko oraz 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami (np. 

umowa o 

pracę, umowa 

o dzieło, 

umowa - 

zlecenia itp.) 

1 
Kierownik 

Projektu 

Osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe informatyczne 

lub matematyczne; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu zarządzania 

projektami Prince 2 Practitioner lub innego 

równoważnego certyfikatu na poziomie 

Practitioner, wydanego przez niezależną 

jednostkę akredytowaną do wydawania tego 

typu certyfikatów; 

c) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania jednego z listy niżej 

wymienionych certyfikatów kierunkowych 

z zakresu metodyk zarzadzania projektami: 

Agile PM Foundation, Lean Six Sigma White 

Belt, ITIL Foundation, IPMA, PmBook lub 

innego równoważnego certyfikatu, wydanego 

przez niezależną jednostkę akredytowaną do 

wydawania tego typu certyfikatów; 

d) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu SCRUM Master PSM 

I lub innego równoważnego certyfikatu; 

e) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu testera 

oprogramowania ISTQB Advanced TM lub 

innego równoważnego certyfikatu z zakresu 

testów oprogramowania na poziomie 

zaawansowanym, wydanego przez niezależną 

1 

  



 

 
 

str. 2 

jednostkę akredytowaną do wydawania tego 

typu certyfikatów; 

f) posiada certyfikat dostępu do informacji 

o klasyfikacji „poufne”; 

g) posiada minimum 5 letnie doświadczenie 

z zakresu prowadzenia projektów, których 

elementem było testowanie aplikacji, 

o wartości projektu minimum 1.000.000,00 zł 

brutto. 

2 

Zastępca 

Kierownika 

Projektu 

Osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu zarządzania 

projektami Prince 2 Practitioner lub innego 

równoważnego certyfikatu na poziomie 

Practitioner, wydanego przez niezależną 

jednostkę akredytowaną do wydawania tego 

typu certyfikatów; 

c) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu SCRUM Master PSM 

I lub innego równoważnego certyfikatu; 

d) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu testera 

oprogramowania ISTQB Advanced Test 

Manager lub innego równoważnego 

certyfikatu z zakresu testów oprogramowania 

na poziomie zaawansowanym, wydanego 

przez niezależną jednostkę akredytowaną do 

wydawania tego typu certyfikatów; 

e) posiada minimum 3 letnie doświadczenie 

z zakresu prowadzenia projektów, których 

elementem było testowanie aplikacji, 

o wartości projektu minimum 1.000.000,00 zł 

brutto. 
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3 
Koordynator 

testów 

Osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu Prince 2 Foundation 

lub Agile PM lub innego równoważnego 

certyfikatu; 

c) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu testera 

oprogramowania ISTQB Advanced Test 

Manager lub innego równoważnego 

certyfikatu z zakresu testów oprogramowania 

na poziomie zaawansowanym, wydanego 

przez niezależną jednostkę akredytowaną do 

wydawania tego typu certyfikatów; 

d) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 
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z posiadania jednego z dwóch niżej 

wymienionych certyfikatów analityka i testera 

oprogramowania ISTQB Advanced Level Test 

Analyst Certificate lub ISTQB Advanced Level 

– Technical Test Analyst lub innego 

równoważnego certyfikatu z zakresu analizy 

i testów oprogramowania na poziomie 

zaawansowanym, wydanego przez niezależną 

jednostkę akredytowaną do wydawania tego 

typu certyfikatów; 

e) posiada minimum 3 letnie doświadczenie 

z zakresu projektów, których elementem było 

testowanie aplikacji o wartości projektu 

minimum 1.000.000,00 zł brutto. 

4 Audytor 

Osoba spełniająca łącznie następujące warunki:  

a) posiada wykształcenie wyższe; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu CISA lub innego 

równoważnego certyfikatu audytorskiego 

wydanego przez niezależną jednostkę 

akredytowaną do wydawania tego typu 

certyfikatów; 

c) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu testera 

oprogramowania ISTQB Advanced Test 

Manager lub innego równoważnego 

certyfikatu z zakresu testów oprogramowania 

na poziomie zaawansowanym, wydanego 

przez niezależną jednostkę akredytowaną do 

wydawania tego typu certyfikatów; 

d) posiada wiedzę i doświadczenie oraz 

znajomość kodeksu postępowania dla działów 

informatyki wynikającą z poosiadania 

certyfikatu ITIL lub innego równoważnego 

certyfikatu, wydanego przez niezależną 

jednostkę akredytowaną do wydawania tego 

typu certyfikatów, przez certyfikat równoważny 

rozumie się certyfikat lub szkolenie, które 

obejmuje swoim zakresem min. wiedzę z 

dziedzin lub biblioteki usług dla działów IT: 

strategię usług, projektowanie usług, 

przekazywanie usług, eksploatacja usług, 

poprawa usług, oraz szkolenie zakończyło się 

egzaminem z wynikiem pozytywnym lub 

wydaniem certyfikatu; 

e) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu Prince 2 Foundation 

lub Agile PM lub innego równoważnego 

certyfikatu; 
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f) posiada minimum 3 letnie doświadczenie 

z zakresu projektów, których elementem był 

audyt aplikacji o wartości projektu minimum 

1.000.000,00 zł brutto. 

5 

Audytor 

bezpieczeńst

wa 

Osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu CISSP lub innego 

równoważnego certyfikatu audytorskiego 

z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury IT, 

wydanego przez niezależną jednostkę 

akredytowaną do wydawania tego typu 

certyfikatów. 

c) posiada umiejętności w wykonywaniu 

audytów, testów bezpieczeństwa, 

potwierdzone certyfikatem ukończonego 

szkolenia, np. OSCE, OSCP, EC-Council 

Certified Ethical Hacker (CEH), EC-Council 

Network Security Administrator (NSA) oraz 

eCPPT lub innym równoważnym certyfikatem; 

d) posiada minimum 3 letnie doświadczenie 

z zakresu projektów, których elementem był 

audyt aplikacji o wartości projektu minimum 

1.000.000,00 zł brutto. 
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6 

Analityk 

architektury 

 

Osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe informatyczne; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu Prince 2 Foundation 

lub Agile PM lub innego równoważnego 

certyfikatu; 

c) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu Togaf 9 lub innego 

równoważnego certyfikatu z zakresu 

architektury. Certyfikat równoważny z zakresu 

architektury musi potwierdzać uzyskanie 

wiedzy w następującym zakresie: 

• Uzasadnienie biznesowe do stosowania 
architektury korporacyjnej, 

• Metoda Rozwoju Architektury (ADM) i jej 
produkty, w tym architektura biznesowa, 
danych, aplikacji i techniczna, 

• Kontinuum Korporacyjne,  
• Ład Architektoniczny, 
• Pryncypia Architektoniczne i ich tworzenie, 
• Widoki i architektoniczne punkty widzenia, 
• Zarządzanie wymaganiami z użyciem 

scenariuszy biznesowych, 
• Ocena poziomu dojrzałości architektury, 
• Ramy umiejętności architektonicznych, 
• Partycjonowanie i segmentacja 

architektury, 

1 

  



 

 
 

str. 5 

• Ramy zawartości i metamodel, 
• Planowanie rozwoju oparte na 

potencjale/zdolnościach, 
• Ocena gotowości biznesu do transformacji, 
• Usystematyzowane podejście do 

zarządzania zmianą organizacyjną na 
bazie modeli architektonicznych do 
tworzenia architektur bezpieczeństwa, 

• Repozytorium architektoniczne; 
d) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu podstawowego 

w zakresie baz danych Oracle Database 

Administrator Certified Associate lub innego 

równoważnego certyfikatu z zakresu baz 

danych na poziomie podstawowym, 

wydanego przez producenta baz danych; 

e) posiada minimum 3 letnie doświadczenie 

z zakresu projektów, których elementem był 

audyt architektury o wartości projektu 

minimum 1.000.000,00 zł brutto. 

7 
Analityk baz 

danych 

Osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe informatyczne; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu Prince 2 Foundation 

lub Agile PM lub innego równoważnego 

certyfikatu; 

c) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu testera 

oprogramowania ISTQB Certified Tester 

Foundation Level lub innego równoważnego 

certyfikatu z zakresu testów oprogramowania 

na poziomie zaawansowanym, wydanego 

przez niezależną jednostkę akredytowaną do 

wydawania tego typu certyfikatów; 

d) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu eksperckiego 

w zakresie baz danych Oracle Certified SQL 

Expert lub innego równoważnego certyfikatu z 

zakresu baz danych na poziomie eksperckim 

wydanego przez producenta baz danych; 

e) posiada minimum 3 letnie doświadczenie 

z zakresu projektów, których elementem było 

testowanie aplikacji z bazą danych o wartości 

projektu minimum 1.000.000,00 zł brutto. 
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8 Tester 

Osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie wynikające 

z posiadania certyfikatu testera 

oprogramowania ISTQB Advanced lub innego 

równoważnego certyfikatu z zakresu testów 
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oprogramowania na poziomie 

zaawansowanym, wydanego przez niezależną 

jednostkę akredytowaną do wydawania tego 

typu certyfikatów; 

c) posiada minimum 3 letnie doświadczenie 

z zakresu projektów, których elementem było 

testowanie aplikacji o wartości projektu 

minimum 1.000.000,00 zł brutto; 

d) trzy z wyżej wymienionych osób muszą: 

• posiadać certyfikat ISTQB w specjalności 
Advanced Test Manager lub inny 
równoważny certyfikat, 

• posiadać wiedzę i doświadczenie 
wynikające z posiadania certyfikatu Prince 
2 Foundation lub Agile PM lub innego 
równoważnego certyfikatu, 

• posiadać znajomość kodeksu 

postępowania dla działów informatyki 

wynikającą z poosiadania certyfikatu ITIL lub 

innego równoważnego, wydanego przez 

niezależną jednostkę akredytowaną do 

wydawania tego typu certyfikatów, przez 

certyfikat równoważny rozumie się certyfikat 

lub szkolenie, które obejmuje swoim 

zakresem min. wiedzę z dziedzin lub biblioteki 

usług dla działów IT: strategię usług, 

projektowanie usług, przekazywanie usług, 

eksploatacja usług, poprawa usług, oraz 

szkolenie zakończyło się egzaminem lub 

wydaniem certyfikatu. 

 

Jedna osoba może zostać wykazana przez Wykonawcę tylko w jednej roli lub 

wykonywać tylko jedną rolę. 

 

 

 

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

( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania) 

 


