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OOFFEERRTTAA  

  

na wykonanie zadania pn.: 

„„ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  UUSSŁŁUUGG  KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEEGGOO  UUTTRRZZYYMMAANNIIAA  

CCZZYYSSTTOOŚŚCCII  II  UUSSŁŁUUGG  UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCYYCCHH  WW  ZZAASSOOBBAACCHH  

MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWYYCCHH  OORRAAZZ  NNAA  TTEERREENNAACCHH  ZZEEWWNNĘĘTTRRZZNNYYCCHH  

PPRRZZYYLLEEGGŁŁYYCCHH  DDOO  TTYYCCHH  ZZAASSOOBBÓÓWW  SSTTAANNOOWWIIĄĄCCYYCCHH  

WWŁŁAASSNNOOŚŚĆĆ  CCZZEERRWWOONNAACCKKIIEEGGOO  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWAA  

BBUUDDOOWWNNIICCTTWWAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO  SSPP..  ZZ  OO..OO..  

  

                        Zamawiający: 

 

 

Czerwonackie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Os . Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy 
 

Pełna nazwa (firma) 

Wykonawcy: 

 

 

 

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

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

Adres (siedziba):  
 

(ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość, 

województwo, powiat)
 

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

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

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

Adres korespondencyjny: 
(wpisać, jeżeli jest inny niż powyżej) 

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

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

Adres e-mail: ................................................................................................. 

REGON ……………………………………………………… NIP ……………………………………………………… 

nr tel.: (…...) ………………………………………………………  

Internet: http://  

 

Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty 

wspólnej): 
 

 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

Partner   

 

 

Partner  
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i na warunkach określonych w SIWZ za miesięczną cenę ryczałtową: 

a) w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2019 r. 

brutto ...................................... PLN,  

słownie PLN: ............................................................................................................................................,  

w tym VAT ...................................... PLN. 

b) w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. 

brutto ...................................... PLN,  

słownie PLN: ............................................................................................................................................,  

w tym VAT ...................................... PLN. 

 

Cena oferty za okres (max 36 mies.) obowiązywania umowy wynosi: ………………. PLN (brutto), tj.: 

a) x 3 mies. + b) x 33 mies. = cena oferty.  

2. Oświadczamy, że ilość osób przeznaczonych do realizacji zadania, pełniących funkcję tzw. „gospodarza 

domu” wynosić będzie min. 4 osoby. 

3. Oświadczamy, że osoby pełniące funkcję gospodarza domu zatrudnione będą  

na umowę o pracę. 

Jednocześnie zobowiązujemy się dostarczyć przed przystąpieniem do realizacji umowy wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy zatrudnionych zarówno na umowę o pracę 

jaki i na innej podstawie. 

4. Zobowiązuję/zobowiązujemy
*) 

się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 30 września 2022 r.  

5. Warunki płatności: 

Akceptuję/akceptujemy
*)
 warunki płatności określone w projekcie umowy. 

6. Oświadczam/oświadczamy
*)
, że: 

1) akceptuję/akceptujemy
*)
 w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym - bez zastrzeżeń - 

projekt umowy przedstawiony w Części III SIWZ, 

2) złożona oferta wiąże mnie/nas
*)
 na 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

3) uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty, 

4) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
*)
/wskazane poniżej informacje zawarte 

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,  

w szczególności innym uczestnikom postępowania
*)
: 

 

lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

Od do 

a.  
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b.  
   

c.  
   

Uwaga: 

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji 

zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

 

5) zamówienie zamierzamy*)/ nie zamierzamy*) powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:  

Lp. Opis części zamówienia (zakres lub rodzaj prac), którą Wykonawca zamierza powierzyć  

realizacji przez Podwykonawcę (Zamawiający nie wymaga aby podawać dane identyfikujące 

Podwykonawcę) 

  

 

 

 

 

 

8. Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić): 

□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów euro), 

□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów euro), 

□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza  

50 milionów euro  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro). 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

Ofertę wraz z załącznikami składamy na  kolejno ponumerowanych i podpisanych 

stronach/kartach. 

 

 

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

  miejscowość,  data
 

                     

.................................................... 
podpis Wykonawcy lub  

 osoby(osób) uprawnionej(ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do Oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

„„ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  UUSSŁŁUUGG  KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEEGGOO  UUTTRRZZYYMMAANNIIAA  

CCZZYYSSTTOOŚŚCCII  II  UUSSŁŁUUGG  UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCYYCCHH  WW  ZZAASSOOBBAACCHH  

MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWYYCCHH  OORRAAZZ  NNAA  TTEERREENNAACCHH  ZZEEWWNNĘĘTTRRZZNNYYCCHH  

PPRRZZYYLLEEGGŁŁYYCCHH  DDOO  TTYYCCHH  ZZAASSOOBBÓÓWW  SSTTAANNOOWWIIĄĄCCYYCCHH  

WWŁŁAASSNNOOŚŚĆĆ  CCZZEERRWWOONNAACCKKIIEEGGOO  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWAA  

BBUUDDOOWWNNIICCTTWWAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO  SSPP..  ZZ  OO..OO..””  
 
 

prowadzonego przez Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  

os. Leśne 24 C, 62-028 Koziegłowy, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cz. I, rozdział XII, ust. 1 (wskazać dokument  

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cz. I, rozdz. XII, ust. 1 (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału  

w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………......…………… 

 ………………………………………..………………………………………………………………………....……………………………………….,  

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………  

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 2 do Oferty 

  

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  

Z  POSTĘPOWANIA 

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

„„ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  UUSSŁŁUUGG  KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEEGGOO  UUTTRRZZYYMMAANNIIAA  

CCZZYYSSTTOOŚŚCCII  II  UUSSŁŁUUGG  UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCYYCCHH  WW  ZZAASSOOBBAACCHH  

MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWYYCCHH  OORRAAZZ  NNAA  TTEERREENNAACCHH  ZZEEWWNNĘĘTTRRZZNNYYCCHH  

PPRRZZYYLLEEGGŁŁYYCCHH  DDOO  TTYYCCHH  ZZAASSOOBBÓÓWW  SSTTAANNOOWWIIĄĄCCYYCCHH  

WWŁŁAASSNNOOŚŚĆĆ  CCZZEERRWWOONNAACCKKIIEEGGOO  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWAA  

BBUUDDOOWWNNIICCTTWWAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO  SSPP..  ZZ  OO..OO..””  
 
 

prowadzonego przez Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  

os. Leśne 24 C, 62-028 Koziegłowy, oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy  

z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5  

pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp  . 

 

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

            ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ………………….………………………………………………………………………………….………………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Oferty 
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(jeżeli dotyczy) 

 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 

 

(Uwaga! Nie dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą) 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ..........................................................................................................................  

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy (nazwa, adres) 

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

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

niezbędnych, następujących zasobów (zdolności technicznej lub zawodowej):  

1) ..................................................................................................  

2) ..................................................................................................  

3) ..................................................................................................  

4) ..................................................................................................  

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, którego przedmiotem jest:  

 

„„ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  UUSSŁŁUUGG  KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEEGGOO  UUTTRRZZYYMMAANNIIAA  

CCZZYYSSTTOOŚŚCCII  II  UUSSŁŁUUGG  UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCYYCCHH  WW  ZZAASSOOBBAACCHH  

MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWYYCCHH  OORRAAZZ  NNAA  TTEERREENNAACCHH  ZZEEWWNNĘĘTTRRZZNNYYCCHH  

PPRRZZYYLLEEGGŁŁYYCCHH  DDOO  TTYYCCHH  ZZAASSOOBBÓÓWW  SSTTAANNOOWWIIĄĄCCYYCCHH  

WWŁŁAASSNNOOŚŚĆĆ  CCZZEERRWWOONNAACCKKIIEEGGOO  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWAA  

BBUUDDOOWWNNIICCTTWWAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO  SSPP..  ZZ  OO..OO..””  
 

Zakres zobowiązania:  

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów (zdolności) podmiotu udostępniającego: 

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

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

2. sposób wykorzystania zdolności podmiotu udostępniającego, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia: 

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

3. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę  z podmiotem udostępniającym: 

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

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

4. Oświadczam, że jako podmiot będę czynnie uczestniczył w realizacji zamówienia dla którego 

wymagane są w/w zdolności (dot. doświadczenia). 

 

 

 

 

 

 

..................................................                ........................................................... 
miejscowość, data                       podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 6 do Oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

LISTA PODMIOTÓW  

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
*)
/ 

ALBO  

INFORMACJA  
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

*) 

(art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)) 

  

 

Po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją Zamawiającego z sesji 

otwarcia ofert  dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest: „Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i usług uzupełniających  

w zasobach mieszkaniowych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów 

stanowiących własność Czerwonackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” 

oświadczam że Wykonawca, którego reprezentuję: 

A. NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
1)

 

w skład której wchodzą: 

 

L.p. 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

(Nazwa podmiotów uczestniczących w postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej) 

 

  

  

  

  

 

B. NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
1) 

z pozostałymi uczestnikami postępowania. 

 

 

 

..................................................                ........................................................... 
miejscowość, data      podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

 

 
UWAGA: 

1) W sytuacji, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest wypełnić część A niniejszego dokumentu -

tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy kapitałowej – 

punkt A (wraz z tabelą) należy skreślić lub w sposób dowolny przekreślić. 

2) Grupa kapitałowa – wg ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018.798 t,j, z późn. zm.). - 

rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
 

*)niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 3 do formularza oferty 

(sprawa: ZP.2.2019) 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ USŁUG*) 

 

Lp. 

Przedmiot usługi (zawierający opis potwierdzający spełnienie 

wymogów rozdz. XII ust. 1 pkt 1 SIWZ, w tym miejsce i zakres 

usługi)  

Wartość brutto 

usługi w PLN 

Data wykonania usługi 

(dd.mm.rrrr) 

Podmiot, na rzecz którego  

wykonywano usługi  

(nazwa, adres) 

1 

 

 

 

 

  

2 

 

 

  

3 

 

 

  

 

Do każdej najważniejszej usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

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

  miejscowość,  data
 

                     

.................................................... 
podpis Wykonawcy lub  osoby(osób) uprawnionej(ych 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 
*) 

Wykonawca może polegać na doświadczeniu 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 wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) – Załącznik nr 4 do formularz oferty. 



Załącznik nr 5 do formularza oferty 

(sprawa: ZP.2.2019) 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ SPRZĘTÓW DOSTĘPNYCH WYKONAWCY  

W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Niniejszym oświadczam, że dysponuję: 

 

l.p. 

Nazwa sprzętu 

(potwierdzająca spełnienie 

wymogów rozdz. XII ust. 1 pkt   

2c i 2d SIWZ) 

ilość 
podstawa dysponowania  

(najem, dzierżawa, własność, leasing, itp.) 

    

    

    

 

 

 

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

  miejscowość,  data
 

                    

 

  

.................................................... 
podpis Wykonawcy lub  

 osoby(osób) uprawnionej(ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
*) 

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym 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 

wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) – Załącznik nr 4 do formularza oferty. 

  

 

 

 

 

 

 


