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Załącznik nr 7  

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 

Miejscowość:  
  

Data:  
 

I. Zamówienie w związku z którym następuje udostępnienie zasobu lub zasobów 

Dotyczy zamówienia na zadanie Centrum Promocji Upraw Ekologicznych. 

II. Dane podmiotu udostępniającego zasób lub zasoby 
 

Nazwa podmiotu:  
  

Adres podmiotu:  
  

Telefon:  
  

Fax:  
  

E-mail:  
  

NIP:  
  

REGON:  
 

III. Dane podmiotu dla którego został udostępniony zasób lub zasoby 
 

Nazwa podmiotu:  
  

Adres podmiotu:  
  

Telefon:  
  

Fax:  
  

E-mail:  
  

NIP:  
  

REGON:  
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IV. Udostępniony zasób lub zasoby (w trybie określonym w części VIII ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia1) 

1. Oświadczam / oświadczamy, że2: 

1)         udostępniam / udostępniamy posiadaną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykona-

nie zamówienia3; 

2)         nie udostępniam / nie udostępniamy posiadanej wiedzę i doświadczenia zapewniających 

należyte wykonanie zamówienia. 

2. Oświadczam / oświadczamy, że: 

1)         udostępniam / udostępniamy posiadany potencjał techniczny zapewniającym należyte 

wykonanie zamówienia4; 

2)         nie udostępniam / nie udostępniamy posiadanego potencjału technicznego zapewniającego 

należyte wykonanie zamówienia. 

3. Oświadczam / oświadczamy, że: 

1)         udostępniam / udostępniamy posiadane zdolności ekonomiczne i finansowe gwarantujące nale-

żyte wykonanie zamówienia5; 

2)         nie udostępniam / nie udostępniamy posiadanych zdolności ekonomicznych i finansowych gwa-

rantujących należyte wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

................................................................ 

(podpis i pieczęć podmiotu  

udostępniającego  

zasób lub zasoby) 

 

 

................................................................ 

(podpis i pieczęć podmiotu  

dla którego został udostępniony  

zasób lub zasoby) 
 

                                                             
1
 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
2 Dla każdego z rodzajów zasobów (wymienionych w ust. 1 – 3) należy zaznaczyć jedną opcję (1 albo 2) stawiając znak „×” w 
odpowiednim polu w zależności od tego czy dany rodzaj zasobu podlega udostępnieniu. 
3 W przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia zapewniających należyte wykonanie zamówienia podmiot udostępniający zasób 
lub zasoby wypełnia Wykaz zrealizowanych zamówień polegających na realizacji inwestycji montażowych (wzór – załącznik nr 6 do 
SIWZ) adekwatnie do zakresu udostępnienia. 
4 W przypadku udostępniania posiadanego potencjału technicznego zapewniającego należyte wykonanie zamówienia podmiot 
udostępniający zasób lub zasoby wypełnia Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do 
SIWZ) adekwatnie do zakresu udostępnienia, wpisując w nim swoje dane. 
5 W przypadku udostępniania posiadanych zdolności ekonomicznych i finansowych gwarantujących należyte wykonanie zamówienia 
podmiot udostępniający zasób lub zasoby wypełnia Oświadczenie o wysokości obrotów wykonawcy lub podmiotu współpracującego 
przy realizacji zamówienia […] (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ) adekwatnie do zakresu udostępnienia. 

 

 

 

 

 

 


