Zamawiający - ……………………………………………………
Nazwa nadana zamówieniu …………………………………
Oznaczenie sprawy: ………………………
Załącznik nr … do ……………. (np. Istotnych Warunków Zamówienia)
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 22 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w
art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Ja (My) niżej podpisany (podpisani) działając w imieniu i na rzecz ……………………………….……………………
……………………………………………………………………………..……………………………...………………………
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres innego podmiotu trzeciego, jeżeli jest miejscem
wykonywania jego działalności)

oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ……………………………………… prowadzonego
przez

Zamawiającego

-

………………………………………………….,

Oznaczenie

sprawy:

……………………………, zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy)

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów,
podaję:
1)

zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów:
………………………………………………………………………………………………………………………

2)

sposób

wykorzystania

moich

zasobów,

przez Wykonawcę,

przy

wykonywaniu

zamówienia

publicznego:
………………………………………………………………………..………………………………………………

3)

zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
…………………………………………………..……………………………………………………………………

4)

informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………..…………………………………
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(podpis własnoręczny osoby składającej zobowiązanie)
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