Zp. 271.2.2015
                                                                                                            Załącznik nr  9 do siwz



ZOBOWIĄZANIE  DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH 
                          ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY 
                                             WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………...
                                          (imię i nazwisko- imiona i nazwiska)
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( art.233 § 1 i 297 
§ 1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym 

należycie umocowany do reprezentowania firmy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą:
………………………………………………………………………………………………….

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „  Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo- wychowawczych poza teren Gminy Murów”

w przypadku wybrania jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą:
…………………………………………………………………………………………………..

Zobowiązuję się do udostępnienia mu na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jak wyżej, następujących zasobów:
1. Wiedza i doświadczenie: Udostępnienie wiedzy i doświadczenia nastąpi w postaci*:
- bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przez wykonanie określonej części zamówienia w formie podwykonawstwa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..(wymienić realizowaną część zamówienia)
- udziału w formie konsultacji,
- udziału w formie nadzoru,
- udziału w formie doradztwa,
- udziału w innej
Formie:…………………………………………………………………………………………..( określić formę udziału)

2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Udostępnienie potencjału technicznego oraz osób nastąpi w postaci*:
a. bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przez wykonanie określonej części zamówienia:………………………………………………………………………
                                             ( wymienić realizowaną część zamówienia)
lub
b. bezpośredniego udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób do dyspozycji Wykonawcy zamówienia ( bez udziału podmiotu udostępniającego w realizacji zamówienia) ………………………………………………………………………………( wymienić pełnione funkcje),

3. zdolności finansowych –w zakresie dotyczącym*
…………………………………………………………………………………………………

Nasze zasoby zostaną udostępnione w/w Wykonawcy na zasadach jak niżej :

a. Sposób wykorzystania zasobów:…………………………………………………………….
 ( wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający)

b. Charakter stosunku łączącego Podmiot udostępniający z Wykonawcą zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………..
( porozumienie, umowa, itp.)

c. Okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
……………………………………………………………………


(* uzupełnić oraz niepotrzebne skreślić)





                                                                            Miejsce i data ………………………………………

                                                                             Imię i nazwisko…………………………………….

                                                                             Podpis…………………………………………………
                                                                                   /upełnomocniony przedstawiciel Podmiotu zobowiązującego                     
                                                                                        się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na      
                                                                                         okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/

