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WYKAZ OSÓB 
 

Potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale 10 ust. 4 pkt 4.3 SIWZ - 
- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w 
liczbie 1300 szt. na obszarze Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć fitosocjologicznych, fotografii 
sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według podanej metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN 
gromadzącej i udostępniającej dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury drzewostanów, typu siedlisk, 
dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc.”, w ramach umowy nr 268/2011/Wn-50/OP-MN/D z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektu: „Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz 
efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringowych, na terenie Specjalnego Obszaru 
Ochrony Natura 2000 „Łysogóry” PLH 260002",   



 

 

Oświadczam(y), że niżej przedstawione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

Osoba 
Imię  

i nazwisko 
 

Wykształcenie 
(nazwa uczelni, 

kierunek, specjalizacja) 

Doświadczenie  
(Opis doświadczenia w zakresie 

określonym wymaganiami Rozdziału 9 
ust. 1 pkt 2 SIWZ wraz z liczbą lat 
doświadczenia i liczbą publikacji) 

Zakres czynności, które 
będą wykonywane przez 
osobę podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia 

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania 

osobą  

1 2 3 4 5 6 

Specjalista w zakresie urządzania lasu 
i geodezji leśnej, biegły w 

zagadnieniach wyznaczania i 
stabilizowania kołowych powierzchni 
monitoringowych, oraz wykonywania 

pomiarów na tych powierzchniach  

     

Specjalista botanik, biegły w 
zagadnieniach związanych z 

wykonywaniem zdjęć 
fitosocjologicznych w ekosystemach 

leśnych i lądowych nieleśnych 

     

Specjalista w zakresie systemów 
informacji przestrzennej (GIS), biegły 

w zakresie prac związanych z 
monitoringiem na stałych 
powierzchniach kołowych 

     

Specjalista - informatyk, biegły w 
zakresie tworzenia i modyfikacji baz 

zintegrowanych z systemami 
informacji przestrzennej, służących 

gromadzeniu i udostępnianiu danych 
pochodzących ze stałych powierzchni 

kołowych   
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         miejscowość                                                                                  podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 


