Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego nr 1

Wzór
ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES
KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację:
Zadania kompleksowa BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z HALĄ PRODUKCYJNĄ w systemie Generalny
Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji technicznej i projektowej o powierzchni użytkowej
2769,72 m2 wraz z wszystkim instalacjami.
ZAMAWIAJĄCY:
P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski
21-100 Lubartów
ul. Różana 8

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..………………
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Oświadczam(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………....……………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby1……………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)

1z2

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na …………………………………...
przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:
…………........…………………………………………………………………………………
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3:
…………………………………………………………………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię osoby / osób Podpis osoby / osób
upoważnionych do
upoważnionych do
podpisania oferty
podpisania oferty
w imieniu Wykonawcy
w imieniu Wykonawcy

Miejscowość
i data

1
2

________________________________________________________________________________
1.





Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
wiedza i doświadczenie
potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)
osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych
czynności)
zdolności finansowe i ekonomiczne

2.

np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

3.

np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.
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