
Załącznik nr  5 do SWZ 
                               (zmiana) 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE 
 
 
Wykonawca: 
 
 
……………………………………… 
            (pełna nazwa/firma, adres) 
 
 

 
 

WYKAZ OSÓB  
(dla potrzeb spełnienia warunku udziału w postępowaniu)  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie badań 
zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków 
pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II” 
w ramach porozumienia pn.: Przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej 
lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II, nr postępowania PBPR(G).272.002.2021/JPt.152, 

 

Oświadczam, że niżej wymienione osoby, które skieruję do realizacji przedmiotu zamówienia 
posiadają następujące doświadczenie: 

 

Ekspert od spraw badań zachowań transportowych 

– osoba, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem/współautorem  
co najmniej 2 badań ankietowych w zakresie zachowań lub preferencji transportowych osób techniką CAPI na 
próbie co najmniej 3000 osób 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 
 

L.p. 
Nazwa 

zrealizowanego   
badania  

Funkcja pełniona w 
przeprowadzonym 

badaniu 

autor/ współautor 

Czy badanie 
ankietowe było 

wykonane 
techniką CAPI 

TAK/NIE 

Liczba osób 
biorących 
udział w 
badaniu 
(próba) 

Data realizacji 
badania 

Odbiorca badania 

 

1. 

 

2. 

(….) 

      

 

 

podstawa do dysponowania…………………………………………………………………………………… 

 

 
 



 

Ekspert od spraw pomiarów ruchu 

 - osoba, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika 
zespołu lub była członkiem zespołu organizacyjnego w co najmniej 2 projektach polegających na 
przeprowadzeniu dobowego pomiaru ruchu kołowego w co najmniej 15 punkach pomiarowych oraz co najmniej 6 
godzinny pomiar potoku pasażerskiego co najmniej 15 punktach pomiarowych w mieście liczącym co najmniej 
150 tys. mieszkańców w jego granicach administracyjnych, albo zespole miast liczącym 150 tys. mieszkańców w 
granicach tych miast, albo w obszarze (np. województwie, jego części lub innej jednostki np. regionu), w którym 
zamieszkuje co najmniej 250 tys. mieszkańców 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 
 

Lp. 

Nazwa projektu 
polegającego na 
przeprowadzeniu 

dobowego 
pomiaru ruchu 
kołowego w co 

najmniej 15 
punkach 

pomiarowych 
oraz co najmniej 

6 godzinny 
pomiar potoku 

pasażerskiego w 
co najmniej 15 

punktach 
pomiarowych 

Funkcja pełniona w 
projekcie 

Liczba mieszkańców na 
terenie którym był 

przeprowadzony pomiar 
ruchu kołowego oraz 

pomiar potoku 
pasażerskiego 

Data realizacji 
projektu 

Odbiorca  
projektu 

 

1. 

 

2. 

(….) 

     

 

 

podstawa do dysponowania…………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
 
 



 
Załącznik nr 6 do SWZ 

(zmiana) 
 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
 

                                                                                                                     
Wykonawca: 
 
 
……………………………………… 
            (pełna nazwa/firma, adres) 
 
 

 

WYKAZ OSÓB  
(dla potrzeb oceny kryterium - Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia) 

  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie badań 
zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i 
potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej II” w ramach porozumienia pn.: Przeprowadzenie analiz transportowych w 
obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II, nr postępowania 
PBPR(G).272.002.2021/JPt.152, 

 

Oświadczam, że niżej wymienione osoby, które skieruję do realizacji przedmiotu zamówienia 
posiadają następujące doświadczenie: 

 

Ekspert od spraw badań zachowań transportowych 

– osoba, która w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu składania ofert była autorem/współautorem  
badań ankietowych w zakresie zachowań lub preferencji transportowych osób techniką CAPI na próbie co najmniej 
3000 osób 

 

imię i nazwisko: ………………………………………………………… 
 

Lp. 
Nazwa 

zrealizowanego   
badania  

Funkcja pełniona w 
przeprowadzonym 

badaniu 

autor/ współautor 

Czy badanie 
ankietowe było 

wykonane 
techniką CAPI 

TAK/NIE 

Liczba osób 
biorących 
udział w 
badaniu 
(próba) 

Data realizacji 
badania 

Odbiorca badania 

 

1. 

 

2. 

(….) 

      

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ekspert od spraw pomiarów ruchu 

 - osoba, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika 
zespołu lub była członkiem zespołu organizacyjnego w projektach polegających na przeprowadzeniu 
dobowego pomiaru ruchu kołowego w co najmniej 15 punkach pomiarowych oraz co najmniej 6 godzinny pomiar 
potoku pasażerskiego w co najmniej 15 punktach pomiarowych w mieście liczącym co najmniej 150 tys. 
mieszkańców w jego granicach administracyjnych, albo zespole miast liczącym 150 tys. mieszkańców w granicach 
tych miast, albo w obszarze (np. województwie, jego części lub innej jednostki np. regionu), w którym zamieszkuje 
co najmniej 250 tys. mieszkańców 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 
 

Lp. 

Nazwa projektu 
polegającego na 
przeprowadzeniu 

dobowego 
pomiaru ruchu 
kołowego w co 

najmniej 15 
punkach 

pomiarowych 
oraz co najmniej 

6 godzinny 
pomiar potoku 

pasażerskiego w 
co najmniej 15 

punktach 
pomiarowych 

Funkcja pełniona w 
projekcie 

Liczba mieszkańców na 
terenie którym był 

przeprowadzony pomiar 
ruchu kołowego oraz 

pomiar potoku 
pasażerskiego 

Data realizacji 
projektu 

Odbiorca projektu 

 

1. 

 

2. 

(….) 

     

 
 
 
W celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, wykonawca 
musi wykazać inne projekty/badania niż te, które zostaną wykazane na ocenę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu dotyczącego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia. W przypadku wykazania 
tych samych projektów/badań zarówno do kryterium oceny ofert jak i na warunek udziału w postępowaniu 
wykonawca nie otrzyma punktów za te projekty/badania. 
Wykazane projekty/badania muszą być zrealizowane przez te same osoby, które zostaną wskazane w wykazie 
osób na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 

 
 
 

 


