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Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zmodyfikowany) 

 
 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

 

Opracowanie i wydania e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego „Fundusze Europejskie na Mazowszu”  
 

PRZEDKŁADAMY: 
 

Wykaz osób,  
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

1. Redaktor naczelny (co najmniej 1 osoba) - każda ze wskazanych osób w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 8 miesięcy 

realizowała zadania na stanowisku redaktora naczelnego wydawnictwa prasowego przy co najmniej dwóch projektach/ tytułach/ wydawnictwach, a także w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej 2 projektach, z których każdy polegał na pełnym nadzorze wykonawczym nad opracowaniem i wydaniem 

publikacji informacyjno-promocyjnej o tematyce Unii Europejskiej, funduszy europejskich oraz o procesie pozyskiwania środków unijnych lub środków pozyskiwanych z innych 

źródeł zewnętrznych; objętość każdej publikacji nie mniejsza niż 20 stron wraz z okładką (każda z wersji); nakład każdej publikacji co najmniej 1000 egzemplarzy (wersja 

papierowa) lub na dedykowanej stronie www, na której osadzone są e-publikacje, osiągnięto poziom co najmniej 2000 unikalnych użytkowników (UU) dla każdego z wydań (dla 

wersji elektronicznej); 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Czy wskazana osoba w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert przez 
okres co najmniej 8 miesięcy  
w sposób ciągły realizowała 

zadania na stanowisku 
redaktora naczelnego 

wydawnictwa prasowego? 

Czy wskazana osoba w ciągu ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania, 

uczestniczyła w co najmniej 2 projektach, 
z których każdy polegał na pełnym 

nadzorze wykonawczym nad 
opracowaniem  

i wydaniem publikacji informacyjno-
promocyjnej o tematyce Unii 

Europejskiej, funduszy unijnych oraz 
o procesie pozyskiwania środków 

unijnych lub środków pozyskiwanych  
z innych źródeł zewnętrznych? 

Proszę wskazać projekty (nazwy publikacji),  
w ramach których wskazana osoba wykonywała 

czynności, o których mowa w kol. 4 (co  
najmniej 2). 

 
Wskazanie większej liczby projektów (publikacji) 

spełniających powyższe wymagania wraz z ich 
stosownym udokumentowaniem spowoduje 

przyznanie Wykonawcy punktów w kryterium 
pozacenowym „Doświadczenie Zespołu 

redaktorskiego”. 

Czy objętość poszczególnych numerów wynosiła 
minimum 20 stron (wraz z okładką) o nakładzie co 

najmniej 1000 egzemplarzy  
(dla wersji papierowej)  

lub na dedykowanej stronie www, na której 
osadzone są e-publikacje, osiągnięto poziom co 

najmniej 2000 unikalnych użytkowników (UU) dla 
każdego z wydań (dla wersji elektronicznej)? 

 
Proszę wskazać objętość oraz formę dystrybucji. 

Informacja na temat dysponowania 
osobami – „dysponuję” lub „będę 

dysponował” oraz podstawa 
prawna do dysponowania** 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 
miała być oceniana  

w ramach kryterium? 
 

TAK / NIE * 

 
TAK / NIE * 

 
Termin realizacji zadania na 

wskazanym powyżej  
stanowisku: 

 
 

…………………………. 

TAK / NIE * 

1. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

3. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

4. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

5. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

6. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

2. 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 
miała być oceniana  

w ramach kryterium? 
 

TAK / NIE * 

TAK / NIE * 
 

Termin realizacji zadania na 
wskazanym powyżej  

stanowisku: 
 
 

…………………………. 

TAK / NIE * 

1. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 
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3. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

4. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

5. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

6. * 

TAK / NIE * 
 

Objętość publikacji: ………………….………………… * 
lub 

Unikalni użytkownicy: 
…………………………………..…….. * 

 
 

2. Dziennikarz prasowy / autor tekstów (co najmniej 3 osoby): Każda ze wskazanych osób: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem/współautorem co najmniej 4 
artykułów o tematyce Unii Europejskiej, funduszy unijnych oraz o procesie pozyskiwania środków unijnych lub innych środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych: 

 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Czy wskazana osoba w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert była autorem/współautorem co najmniej 4 artykułów  

o tematyce Unii Europejskiej, funduszy unijnych oraz o procesie 
pozyskiwania środków unijnych lub innych środków pozyskiwanych ze 

źródeł zewnętrznych? 

Proszę wskazać tytuły artykułów spełniających wymagania określone w kol. 3 oraz nazwę publikacji,  
w której wydano wskazany artykuł, których wskazana osoba była autorem/współautorem  

co najmniej 4) wraz z datą publikacji (miesiąc /rok). 
 

Wskazanie większej liczby artykułów (wraz z nazwami publikacji) spełniających powyższe wymagania wraz 
z ich stosownym udokumentowaniem spowoduje przyznanie Wykonawcy punktów w kryterium 

pozacenowym „Doświadczenie Zespołu redaktorskiego”. 

Informacja na temat dysponowania 
osobami – „dysponuję” lub „będę 

dysponował” oraz podstawa 
prawna do dysponowania** 

1 2 3 4 5 

1. 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 

TAK / NIE * 

1. * Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 
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miała być oceniana  
w ramach kryterium? 

 

TAK / NIE * 

6. * Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

7. * 

8. * 

9. * 

10. * 

2. 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 
miała być oceniana  

w ramach kryterium? 
 

TAK / NIE * 

TAK / NIE * 

1. * 
Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

7. * 

8. * 

9. * 

10. * 

3. 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 
miała być oceniana  

w ramach kryterium? 
 

TAK / NIE * 

TAK / NIE * 

1. * 
Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

7. * 

8. * 

9. * 

10. * 

4. 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 
miała być oceniana  

w ramach kryterium? 
 

TAK / NIE * 

TAK / NIE * 

1. * 
Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

7. * 

8. * 

9. * 

10. * 

 
 

3. Grafik komputerowy (co najmniej 1 osoba): Wskazana osoba (a w przypadku wskazania więcej niż 1 osoby – każda ze wskazanych osób): w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, w ramach wykonywanych obowiązków we wskazanym wyżej okresie, wykonywała usługi polegające na opracowaniu graficznym i składzie komputerowym materiałów informacyjnych 
w postaci co najmniej 4 numerów publikacji ciągłej o charakterze informacyjno–promocyjnym i objętości co najmniej 16 stron; 
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Lp. Imię i nazwisko 

Czy wskazana osoba w ciągu ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania 

ofert, w ramach wykonywanych 
obowiązków we wskazanym wyżej 

okresie, wykonywała usługi polegające na 
opracowaniu graficznym i składzie 

komputerowym materiałów 
informacyjnych w postaci co najmniej 4 

numerów publikacji ciągłej o charakterze 
informacyjno–promocyjnym i objętości co 

najmniej 16 stron? 

Proszę wskazać projekty (nazwy publikacji), w ramach których wskazana osoba wykonywała czynności, o których mowa w kol. 3 (co najmniej 
4) oraz kol. 4 (co najmniej 1) wraz z datą publikacji (miesiąc /rok) i objętością publikacji (co najmniej 16 stron). 

 
Wskazanie większej liczby projektów (publikacji) spełniających powyższe wymagania wraz z ich stosownym udokumentowaniem spowoduje 

przyznanie Wykonawcy punktów w kryterium pozacenowym „Doświadczenie Zespołu redaktorskiego”. 

Informacja na temat dysponowania 
osobami – „dysponuję” lub „będę 

dysponował” oraz podstawa 
prawna do dysponowania** 

1 2 3 4 5 

1. 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 
miała być oceniana  

w ramach kryterium? 
 

TAK / NIE * 

TAK / NIE * 

1.* 
 

Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2.* 
 

3.* 
 

4.* 
 

5.* 
 

2 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 
miała być oceniana  

w ramach kryterium? 
 

TAK / NIE * 

TAK / NIE * 

1.* 
 Informacja na temat 

dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2.* 
 

3.* 
 

4.* 
 

5.* 
 

3. 

* 

 
Czy zgodnie z informacją 
wskazaną w Formularzu 

oferty wymieniona osoba 
miała być oceniana  

w ramach kryterium? 
 

TAK / NIE * 

TAK / NIE * 

1.* 
 Informacja na temat 

dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2.* 
 

3.* 
 

4.* 
 

5.* 
 

 
 

4 Fotograf (co najmniej 1 osoba): Wskazana osoba (a w przypadku wskazania więcej niż 1 osoby – każda ze wskazanych osób): w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
zrealizowała co najmniej 6 sesji fotograficznych, z których co najmniej 4 zostały wykorzystane w publikacjach prasowych: 
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Lp. Imię i nazwisko 
Czy wskazana osoba w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert zrealizowała co najmniej 6 sesji fotograficznych, z których co 
najmniej 4 zostały wykorzystane w publikacjach prasowych? 

Proszę wskazać nazwę wydania (tytułu prasowego), w którym wykorzystano zrealizowaną sesje 
fotograficzną (co najmniej 4) wraz z datą publikacji (miesiąc /rok). 

Informacja na temat dysponowania 
osobami – „dysponuję” lub „będę 

dysponował” oraz podstawa 
prawna do dysponowania** 

1 2 3 4 5 

1. * TAK / NIE * 

1. * Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

7. * 

8. * 

2 * TAK / NIE * 

1. * Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

7. * 

8. * 

 
5. Korektor wydawniczy (co najmniej 1 osoba): Wskazana osoba (a w przypadku wskazania więcej niż 1 osoby – każda ze wskazanych osób): w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert wykonywała usługi w zakresie korekty językowej co najmniej 4 numerów publikacji ciągłej o charakterze informacyjno–promocyjnym i objętości co najmniej 16 stron: 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Czy wskazana osoba w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert wykonywała usługi w zakresie korekty językowej co najmniej 

4 numerów publikacji ciągłej o charakterze informacyjno–promocyjnym  
i objętości co najmniej 16 stron? 

 
Proszę wskazać projekty (nazwy publikacji), w ramach których wskazana osoba wykonywała czynności,  
o których mowa w kol. 3 (co najmniej 4) wraz z datą publikacji (miesiąc /rok) i objętością publikacji (co 

najmniej 16 stron). 

Informacja na temat dysponowania 
osobami – „dysponuję” lub „będę 

dysponował” oraz podstawa 
prawna do dysponowania** 

1 2 3 4 5 
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1. * TAK / NIE * 

 
1. * 
 

Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

 
2. * 
 

 
3. * 
 

4. * 
 

 
5. * 
 

2 * TAK / NIE * 

 
1. * 
 

Informacja na temat 
dysponowania osobami: 
 
……………………………...……..………* 
 
Podstawa prawna do 
dysponowania: 
 
……………………………..…...…………* 

 
2. * 
 

 
3. * 
 

 
4. * 
 

 
5. * 
 

 
Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest podać wymaganą informację lub wskazać właściwą opcję TAK/NIE). 
 
Zamawiający wymaga wypełnienia tabeli stanowiącej element Załącznika nr 6 do SWZ w sposób jednoznacznie umożliwiający potwierdzenie, iż osoba wskazana przez Wykonawcę spełnia wymagania 
Zamawiającego, o których mowa w pkt 16.1.4) lit. b) SWZ. 
 
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji/roli Redaktora naczelnego oraz Dziennikarza prasowego/autora tekstów. W powyższym przypadku wskazana osoba musi spełniać wszystkie 
warunki określone w poz. 1 i 2. Z wyjątkiem wskazanej wyżej możliwości, Zamawiający nie dopuszcza łącznia innych funkcji, tj. jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w zamówieniu. 
Wykonawca może wskazać więcej osób niż wymagane minimum. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, każda z osób musi spełniać wymagania określone dla danej funkcji. W związku z 
pozacenowym kryterium oceny ofert „Doświadczenie Zespołu redakcyjnego”, o którym mowa w ust. 33.2.2) SWZ. 
 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 16.1, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy, określone w pkt 13.1 SWZ. Jeżeli zdolności 
zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, określone w 
13.1 SWZ, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 
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udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia, która ze wskazanych osób miała być oceniona w ramach kryterium oceny ofert dla danej roli/funkcji: Redaktora naczelnego, Dziennikarza 
prasowego/autora tekstów, Grafika komputerowego. Zamawiający przypomina, że tylko 1 osoba pełniąca daną rolę/funkcję (w przypadku wskazania większej liczby osób) może być oceniona w kryterium 
pozacenowym. 

 
 
 
 
 

........................................................................ 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

 upoważnionych do jego reprezentowania 


