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Załącznik nr 4 

WYKAZ 

sprzętu i oprogramowania oraz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania 
zamówienia wraz: z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz oświadczeniem o 
spełnieniu wymogu ujętego w pkt. VI.5 oraz pkt. VI.6 

 

NAZWA WYKONAWCY: 

 

…............................................................................................................................................................. 
 

DOTYCZY  ZAMÓWIENIA: 

„Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - opracowanie, konserwacja, digitalizacja, 
udostępnienie” - w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2021 – digitalizacja rękopisów 
(archiwaliów) Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. 
 

L.p. Nazwa oprogramowania Producent Wersja Będzie użyte do … 

1.     

2.     

3.     

4.     

L.p. Nazwa skanera Producent Model Podstawa dysponowania 

5.     

6.     

7.     

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, należy do powyższego wykazu 

dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykazanych narzędzi informatycznych, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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WYKAZ 

 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 

L.p. Nazwisko i imię / e-mail 
Wykształcenie, 

doświadczenie [lat] 

podstawa 

dysponowania osobą 
Telefon 

W zakresie skanowania i obróbki wstępnej plików skanów 

1. 
    

2. 
    

W zakresie konwersji plików skanów do formatów prezentacyjnych i wykonywania publikacji cyfrowych 

1. 
    

2. 
    

W zakresie katalogowania zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem praktyki w opracowywaniu zbiorów 

cyfrowych w formatach MARC-21 i MARCxml oraz wykonywania różnych kategorii metadanych 

1. 
    

2. 
    

 

Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do powyższego wykazu 

należy dołączyć dokumenty dotyczące:  

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

WYKONAWCA OŚWIADCZA, IŻ SPEŁNIA WYMOGI UJĘTE W OPISIE 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W SEKCJI VI UST. 5 ORAZ SEKCJI VI UST. 6. 

 

 

 

…............................... , dnia …................... 2021 roku 

                miejscowość      data  
 

 

 

…............................................................ 

czytelny podpis lub nieczytelny z  pieczątką 
imienną osoby upoważnionej do podpisu 

w imieniu Wykonawcy 


