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Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 
 

 
Wykonawca:  
…………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………..………………… 
(pełna nazwa  i adres podmiotu) 

 
…………………………………………………………….……........ 
Numer NIP lub PESEL (w przypadku osób fizycznych) 

 

……………………………………………………………………..……….. 
(Imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udostępnienie w drodze Licencji wraz z 
konfiguracją, hostingiem oraz obsługą techniczną, technologiczną i rozwojową platformy zdalnego dostępu do 
Treści.” Nr sprawy: DP-271-2/2021 

 
 

WYKAZ OSÓB  
przedkładamy wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w celu oceny spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału, które zostały określone w rozdziale IX ust. 2 pkt. 2) SWZ.  
 
 

Deweloper frontend nr 1  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

DOŚWIADCZENIE WW. OSOBY: 
posiada doświadczenie przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu 3 platform VOD i Live tak w zakresie frontend 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

2 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

3 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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



 
Załącznik Nr 8 do SWZ 

Nr sprawy: DP-271-2/2021 
 

Strona 2 z 7 

Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 
 

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

 

 

Deweloper frontend nr 2  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

DOŚWIADCZENIE WW. OSOBY: 
posiada doświadczenie przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu 3 platform VOD i Live tak w zakresie frontend 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

2 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

3 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

 

Deweloper frontend nr 3 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

DOŚWIADCZENIE WW. OSOBY: 
posiada doświadczenie przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu 3 platform VOD i Live tak w zakresie frontend 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia:  

…………………………………………………….………………………………….…….. 
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Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

2 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

3 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

 

Deweloper backend nr 1  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

DOŚWIADCZENIE WW. OSOBY: 
posiada doświadczenie przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu 3 platform VOD i Live tak w zakresie backend 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

2 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

3 Nazwa Zamówienia:  

…………………………………………………….………………………………….…….. 
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Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

 

Deweloper backend nr 2  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

DOŚWIADCZENIE WW. OSOBY: 
posiada doświadczenie przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu 3 platform VOD i Live tak w zakresie backend 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

2 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

3 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

 

 

 

 

 

 

Deweloper backend nr 3  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
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Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

DOŚWIADCZENIE WW. OSOBY: 
posiada doświadczenie przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu 3 platform VOD i Live tak w zakresie backend 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

2 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

3 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

 

 

 

 

 

 

Specjalista ds. technicznego przetwarzania, zabezpieczania systemami DRM i udostępniania multimediów  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

DOŚWIADCZENIE WW. OSOBY: 
posiada doświadczenie przy realizacji 3 projektów (zamówień), w ramach których zajmowała się  konfiguracją wdrożeniem 
i utrzymaniem systemów DRM (digital right managment) wykorzystywanymi na Platformie; 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

…………………………………………………….………………………………….…….. 
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Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

2 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

3 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

 

 

 

 

 

 

Kierownik Projektu (koordynator, projekt manager, opiekun biznesowy) 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

DOŚWIADCZENIE WW. OSOBY: 
wykonywał funkcję kierownika projektu lub koordynatora lub projekt managera lub opiekuna biznesowego przy 
konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu co najmniej 3 platform VOD i Live.; 

Lp. Rodzaj informacji  Informacje o zamówieniu  

(wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

2 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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



 
Załącznik Nr 8 do SWZ 

Nr sprawy: DP-271-2/2021 
 

Strona 7 z 7 

Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 
 

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

3 Nazwa Zamówienia:  

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

Nazwa Platformy:  

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

Zamawiający (nazwa i adres)   

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

Wykonawca (nazwa i adres)  

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

 

Pouczenie:  

* - Podstawą dysponowania:  

1) pośredniego rozstrzyga więź prawna istniejąca pomiędzy Wykonawcą, a Podmiotem udostępniającym zasoby 
(dysponujący osobami na które Wykonawca się powołuje) w szczególności dotycząca:  

- umowy przedwstępnej,  
- umowy o podwykonawstwo,  
- umowy o współpracy,  
- porozumienia pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonywania pracy u 

wykonawcy itd.). 
 

2) bezpośredniego jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a Osobą (osobami), na 
dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Może być to w szczególności: 

- umowa o pracę, 
- umowa o świadczenie usług,  
- umowa przedwstępna lub samozatrudnienie osoby samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą 

itd.) 

 
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – 
dysponowanie pośrednie - zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nim dysponował tj. musi przedstawić 
na etapie składania ofert:  

• zobowiązanie tych podmiotów w postaci elektronicznej (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez podmiot udostępniający) do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia (wg. załącznika nr 7 do SWZ); 

• inny podmiotowy środek dowodowy w postaci elektronicznej potwierdzający, że Wykonawca będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (np. umowa przedwstępna, umowa o 
podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu 
pracowników w celu wykonywania pracy u wykonawcy itd.) wskazujący, że Wykonawca będzie 
dysponował wymienionymi osobami w okresie korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego 
zamówienia 

UWAGA!  

Z treści wymienionych zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby, na których Wykonawca polega, będą pełniły określone 
funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.  

Zgodnie z art. 297 § 1 k.k kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną 
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z 
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 
……………….......………………… 
(miejscowość, data) 
            
       ……………………………….…………… 

(podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


