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ZSZ.I.26.4.2021         Załącznik nr 3 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp) 

 

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

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień oświadczam, iż 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie 

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

(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

(nazwa Wykonawcy) 

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:  

Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Mój zawód – moja przyszłość” 

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja, współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Część I - Kierownik 

projektu, Część II – Asystent kierownika projektu, prowadzonego przez Zespół Szkół Zawodowych 

im. K. Pułaskiego w Gorlicach, ul. Niepodległości 5, 38-300 Gorlice,  

oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

 

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

 

d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą: 

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

 

…………….…..............................…. dnia ……………… r. 

   (miejscowość) 

*podać właściwe 

UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wykazane zdolności dotyczą. 


