Załącznik do SIWZ
PODWYKONAWCY / PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY

oznaczenie sprawy:

ZGKiM/ZP/01/2014

Załącznik nr 6

(pieczęć wykonawcy)

Podwykonawcy / Podmioty udostępniające zasoby
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia nr: ZGKiM/ZP/01/2014
pn.: Zakup koparko – ładowarki kołowej oraz ciągnika rolniczego z osprzętem
Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz.U.2013.907 ze
zm.) niniejszym oświadczam(y), że przy realizacji przedmiotowego zamówienia polegamy na wiedzy* / doświadczeniu*
/ potencjale technicznym* / osobach zdolnych do wykonania zamówienia* / zdolnościach finansowych* innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących mnie (nas) z nimi stosunków i na tej podstawie
wskazujemy, że:
1.

Zrealizuję(emy) zamówienie samodzielnie w zakresie*:

2.

Zrealizuję(emy) zamówienie przy pomocy podwykonawców w zakresie*:

L.p.

Nazwa i adres podwykonawcy

Powierzony zakres zamówienia

1.

2.

3.

4.

5.

6.
* sformułowania nie mające zastosowania w przedmiotowym postępowaniu oraz niewypełnione pola tabel należy przekreślić
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3.

oznaczenie sprawy:

ZGKiM/ZP/01/2014

Zrealizuję(emy) zamówienie polegając na zasobach innych podmiotów w zakresie*:

L.p.

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby

Rodzaj i zakres udostępnionych zasobów

1.

2.

3.

4.

5.

6.
* sformułowania nie mające zastosowania w przedmiotowym postępowaniu oraz niewypełnione pola tabel należy przekreślić

4.

W załączeniu przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie ww. podmiotów do oddania mi (nam) do dyspozycji ww.
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające w szczególności
informacje o:
a)

zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c)

charakterze stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5.

W stosunku do tych z ww. podmiotów, na których zdolnościach finansowych polegam(y), w załączeniu
przedstawiam(y) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego (tych) podmiot(ów), wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

miejscowość i data
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