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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  

 
 

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

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

 

Zamówienie usługi fotograficznej na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach  

Funduszy Europejskich 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. fotograf (co najmniej 1 osoba) - każda ze wskazanych osób w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowała  

sesje fotograficzne, z których zdjęcia zostały wykorzystane w co najmniej 2 różnych publikacjach prasowych/ wydawniczych drukowanych/ elektronicznych*,  

*z wyłączeniem strony internetowej Wykonawcy oraz publikacji typu fotoksiążka, fotoalbum w nakładzie poniżej 200 egzemplarzy. 
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Lp. Imię i nazwisko 

Czy wskazana osoba 
w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – 

w tym okresie 
zrealizowała sesje 

fotograficzne, z których 
zdjęcia zostały 
wykorzystane 
w publikacjach 

prasowych/ wydawniczych 
drukowanych/ 

elektronicznych?* 

Proszę wskazać nazwy publikacji prasowych/ wydawniczych 
(tytułów prasowych), 

w ramach których wskazana osoba wykonywała czynności, o 
których mowa w kol. 2 (co najmniej 2). 

 
Proszę opisać publikację w sposób umożliwiający weryfikację np. 

podać nazwę tytułu prasowego numer lub link. 
 

Wskazanie większej liczby publikacji prasowych i wydawniczych, 
w których zdjęcia zrealizowane przez wskazaną osobę były 
opublikowane, wraz z ich stosownym udokumentowaniem, 
spowoduje przyznanie Wykonawcy punktów w kryterium 

pozacenowym „Doświadczenie fotografa”. 

Czy wskazana osoba posiada nagrody otrzymane za udział 
w konkursach dla profesjonalnych fotografów, przynajmniej na 

poziomie krajowym lub regionalnym (nagrody w przykładowych 
konkursach: Gdańska Press Foto, Śląska Press Foto, Wielkopolska Press 

Foto, Fotofestiwal w Łodzi, Fotofestiwal w Krakowie i inne).  
Zgodnie z okresem referencyjnym, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert. 
 

Proszę wskazać nazwę konkursu oraz rodzaj nagrody. 
 

Informacja na temat dysponowania osobami – „dysponuję” lub „będę 
dysponował” oraz podstawa prawna do dysponowania** 

1 2 3 4 6 7 

1. 

* 

…..................

........…..........

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

 
TAK / NIE * 

 
 

1. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 

……………………………...……..………* 
 

Podstawa prawna do dysponowania: 
 

……………………………..…...…………* 

2. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

3. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

4. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

 

5. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

6. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 
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7. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

8. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

9. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

10. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

2. 

* 

…..................

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

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

 
 

TAK / NIE * 
 
 

1. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

Informacja na temat dysponowania osobami: 
 

……………………………...……..………* 
 

Podstawa prawna do dysponowania: 
 

……………………………..…...…………* 
   

2. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

3. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

4. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

 

5. * 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 
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6. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

7. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

8. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

9. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

10. * 
 

TAK / NIE * 
 
Nazwa konkursu ………………….…………………...* 
l 
Rodzaj nagrody: …………………………………........* 

 
Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest podać wymaganą informację lub wskazać właściwą opcję TAK/NIE). 
 
 
Zamawiający przypomina, że tylko 1 osoba (w przypadku przedstawienia większej liczby osób będzie to osoba wskazana w punkcie 1) pełniąca rolę/funkcję Fotografa (w przypadku wskazania większej liczby 
osób) może być oceniona w kryterium pozacenowym. 

 
 
 
 
 
 

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

 upoważnionych do jego reprezentowania 


