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Innobaltica Sp. z o. o. 
ul. Równa 19/21 
80-172 Gdańsk  
 
    
  

WYKAZ OSÓB DO OCENY KRYTERIUM  
 

Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i 
przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz 

systemu jednolitej informacji pasażerskiej 
 

I. Proponowany zespół wdrożeniowy, jego skład, organizacja oraz zaangażowanie po stronie 
Wykonawcy (przy założeniu, że Wykonawca skieruje do pełnienia niżej wymienionych funkcji/ról przy 
realizacji zamówienia, osoby spełniające postawione w Ogłoszeniu wymagania i wymienione w wykazie 
personelu Wykonawcy przedstawionym dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej i zawodowej; Zamawiający wskazuje dodatkowo dwie pożądane role, które podlegać będą ocenie 
kryterium w poz. 7 Programista 2 [wymagania jak dla Programisty 1] oraz w poz. 5. Analityk systemów 
transportowych [osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w usługach analiz systemów 

transportowych]). 
 

 
Lp. Rola Źródło zasobu 

(Własny, 
Podwykonawca) 

Zaangażowanie 
{(70%-100%) praca w siedzibie 
zamawiającego; praca zdalna (0%-
69%)  bez konieczności pracy w 
siedzibie zamawiającego} 

Język komunikacji 
(polski, angielski, polski 
i angielski) 

1.  Kierownik 
Projektu 

   

2.  Zastępca 
Kierownika 
Projektu 

   

3.  Architekt IT 1    

4.  Analityk 
Biznesowy 1 

   

5.  Analityk 
systemów 
transportowych  

   

6.  Programista 1    

7.  Programista 2    

8.  Kierownik 
testów 1 

   

9.  Administrator 
baz danych 

   

10.  Serwisant 
kasowników i 
terminali 
płatniczych 

   

11.  Specjalista od 
usług 
płatniczych 

   

12.  Inżynier 
telekomunikant 

   

13.  Kierownik 
utrzymania 1 

   

 
 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



   
 

 
II. Oczekiwania co do składu zespołu i jego zaangażowania po stronie Zamawiającego 
 

Lp. Rola Zaangażowanie 
(ilość osób liczona w 
pełnych etatach w 
miesiącu w trakcie 
realizacji projektu) 

Zakres wykonywanych prac 

1.  Dyrektor Projektu   

2.  Architekt PZUM   

3.  Analityk ds. Raportów i Analiz   

4.  Specjalista ds. danych i 
migracji 

  

5.  Kierownik testów 1   

6.  Tester   

7.  Administrator baz danych   

8.  Serwisant pracujący w terenie   

9.  Członek Serwis Desk   

10.  Specjalista od usług 
płatniczych 

  

11.  Kierownik utrzymania    

12.  Członek zespołu ds. operatora 
płatności i windykacji 

  

13.  Zespół ds. kanałów  
dystrybucji "biletów" 

  

14.  Zespół ds. organizatorów 
transportu i przewoźników 

  

15.  Biuro ds. Ekonomii Projektu   
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