Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją polegającą
na przebudowie budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum
sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji
Generalnego Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ
______________________________________________
(pieczątka Innego Podmiotu udostępniającego zasoby)

ZP.2500.4.2018
Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją
polegającą na przebudowie budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na
funkcje centrum sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w
okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy.

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, w
przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Laboratorium Innowacji Społecznych, w przedmiocie jak
wyżej, my:
…………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko osoby podpisującej)
………………………………………………………………………………………….……………..(imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu
………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ……………………….
(wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępnienia

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

(wpisać komu), z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………… ,
zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:,
a)

…………………………………………………………………………………………………………………….
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

b) ……………………………………………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
c)

……………………………………………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją polegającą
na przebudowie budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum
sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji
Generalnego Wykonawcy

4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez
Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Miejscowość, data: …………………………………….
..................................................................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania innego podmiotu)
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