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Załącznik Nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc
upoważnionym(/mi)
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

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

Niniejszym oświadczamy,
że wyżej wymieniony podmiot, w przypadku wybrania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn „DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE
GMINY WIELBARK W OKRESIE OD 04.09.2018 R. DO 21.06.2019 R. ”
oferty Wykonawcy:
…………………………………………………………………....……………………………..
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

Jako podmiot, na którego zasobach Wykonawca polega dla wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww.
Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia niezbędne
zasoby1……………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia2: …………........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: …………………………..
Oświadczam, że znany jest mi fakt, że w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. Jednocześnie
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1,2 i 8 ustawy Pzp.

…………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

…….……………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do
dyspozycji zasoby)

________________

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 lub 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.

