
Załącznik nr 1
Oświadczenie o dysponowaniu zasobami:  ludzkimi, organizacyjnymi 
i technicznymi

Nawiązując do ogłoszenia o nabór partnera technologicznego, w celu wspólnej realizacji projektu „Integracja baz danych systemu oświaty”: 

Ja/my niżej podpisany/ni [imię nazwisko]: 	
												
jako upoważniony/upoważnieni do reprezentowania firmy [nazwa firmy]:

												

zgodnie z treścią ogłoszenia na nabór Partnera technologicznego oświadczam/y, iż dysponuję/dysponujemy zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym wykazem w tabeli poniżej:

L.p.
Funkcja (rola) w zespole
Liczba osób
Wymagane doświadczenie i umiejętności
Imię i nazwisko osoby 
1
Kierownik projektu 
1
	wyższe wykształcenie,

co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych,  
udział w minimum 10-ciu projektach związanych z produkcją oprogramowania, w tym: 
a) minimum pięciu dla jednostek rządowych lub samorządowych, 
b) minimum jednym o wartości 1 mln zł w oparciu o architekturę SOA,
	certyfikat/tytuł potwierdzający wiedzę z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, PMI lub równoważną,

wiedza z zakresu architektury korporacyjnej, zgodnie z metodyką TOGAF lub równoważną.

2
Analityk biznesowy
1
	wyższe wykształcenie,

dobra znajomość notacji UML oraz BPMN,
doświadczenie w analizie potrzeb klienta i przekładania ich na rozwiązania IT,
doświadczenie w zakresie modelowania procesów i sporządzania analiz biznesowych,
co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy przy wdrożeniach systemów informatycznych, w tym w min. 3 lata w jednostkach budżetowych,
udział w minimum 2 projektach polegających na zbieraniu analiz 
i wymagań niezbędnych do wytworzenia systemu informatycznego.

3
Architekt systemowy
1
	wyższe wykształcenie,

minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku architekta/projektanta,
umiejętność z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych,
znajomość architektury SOA i wzorców projektowych,
znajomość popularnych rozwiązań typu Open Source (m.in. CentOS, apache, openLDAP, bind, iptables, postfix, KVM, docker),
znajomość notacji UML,
znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania,
bardzo wysokie zdolności analityczne,
wiedza na temat budowy i implementacji systemów w środowiskach wirtualnych potwierdzona certyfikatem VMware Certified Professional 5,
	wiedza w zakresie sieci SAN, potwierdzona certyfikatem NetApp Certified SAN Implementation Engineer lub IBM Planning and Implementing 
	a Storage Area Network (SAN) lub równoważnym, 

wiedza w zakresie zabezpieczenia danych w systemach informatycznych potwierdzona certyfikatem NetApp Certified Backup and Recovery Implementation Engineer lub równoważnym,
wiedza w zakresie zabezpieczeń sieci potwierdzona certyfikatem Fortinet Certified Network Security Professional lub Cisco Certified Network Professional Security lub równoważnym,
wiedza na temat systemów serwerowych w zakresie data center potwierdzona zdanym egzaminem Implementing Cisco Data Center Unified Computing lub równoważnym.

4
Kierownik/Koordynator zespołu testów
1
	wyższe wykształcenie,

co najmniej 3 letnie doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych,
praktyczna wiedza z zakresu zarządzania, organizacji, planowania 
i monitorowania procesu testowania.


a także osobami zaangażowanymi w zarządzanie i rozliczanie projektu, posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS

oraz zasobami organizacyjnymi i technicznymi tj. dysponuję/my następującą infrastrukturą techniczno-organizacyjną pozwalającą na budowanie nowoczesnych rozwiązań internetowych: 
a.	Bezpieczne pomieszczenia, w których przechowywana jest infrastruktura IT.
b.	Infrastrukturę IT gwarantującą stabilną i nieprzerwaną pracę, posiadającą rezerwy technologiczne i skalowalność, która umożliwia bieżącą obsługę oraz rozwój utrzymywanych usług.
c.	Rozwiązania architektoniczne oraz technologiczne mające na celu uniezależnienie działania infrastruktury IT od czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych – łącza do sieci Internet dostarczane przez min 2 niezależnych operatorów, niezależne linie zasilające, generator prądu, UPS, a także system klimatyzacji, który zapewnia optymalne warunki pracy posiadanej infrastruktury IT.


_________________ dnia __ __ 2015 roku
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

