Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/10/PN/BL/2017
Załącznik 8. Zobowiązanie do oddania zasobów

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6; 40-844 KATOWICE
nr telefonu/faksu (+48-32) 254 60 31, (+48-32) 254 17 17

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:
pełna nazwa/firma: ..........................................................................................................................
adres: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ................................................................. nr faksu .........................................................
nr NIP/PESEL ........................................................ nr REGON ..........................................................
KRS/CEiDG: ......................................................................................................................................
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY ZASOBÓW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych”
Ja/my, niżej podpisany/i:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa / firma i adres podmiotu udostępniającego zasoby):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
W związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji wykonawcy ……………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…
(podać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę)

niezbędne zasobyi ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników
chemicznych i mikrobiologicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przez cały okres
realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówieniaii:
…………........…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcąiii:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.

.............................. , dnia .................................
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
..................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

i

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
wykonywanych czynności)
 zdolności finansowe i ekonomiczne

ii

zakres

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, dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

iii np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.
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