DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – jeżeli zachodzi konieczność
Wzór zobowiązania osób trzecich z którego Wykonawca może skorzystać składając ofertę w niniejszym postępowaniu lub
złożyć na własnym druku jednakże w treści muszą być zawarte niżej wymienione informacje.

Załącznik nr 9 do SIWZ
Nr sprawy ZP/PN/Rb/38/19
(pieczęć Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia
Ja(/My)

niżej

podpisany(/ni)

………………….……………..………………

będąc

upoważnionym(/mi) do reprezentowania: ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………….………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y)
że wyżej wymieniony podmiot, odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....…………………………..…
…………………………………………………………………………………..………………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby
…………………………………………………………..……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(opis udostępnianych zasobów)

w niżej określonym zakresie (podkreślić właściwe):
zdolności technicznych lub zawodowych (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie), sytuacji finansowej lub ekonomicznej
przez:
1.) cały okres,
2.) …………miesiąc/miesięcy,
3.) …………dni)
w przypadku wyboru pkt. 1 pozostałe opcje skreślić.
w przypadku wyboru pkt. 2) lub pkt. 3) puste miejsca należy wypełnić a
pozostałe opcje skreślić.
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realizacji zamówienia pn.
„wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwa
„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w
Warszawie „
(nazwa zamówienia publicznego)

i w celu jego należytego wykonania.
Sposób udziału w realizacji zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do
dyspozycji zasoby)
Uwaga: Jeżeli podmiot udostępnia wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe (wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie) wymagane jest opisanie udziału w sposób wskazujący czy
podmiot udostępniający zdolności zrealizuje usługi (podwykonawstwo), których wskazane zdolności
dotyczą.

str. 2

