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Załącznik nr 5 

 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

WYPEŁNIĆ JEŻELI DOTYCZY (należy zaznaczyć i uzupełnić  wybraną część zamówienia) 

 

󠄀 Część 1: 

Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia do rejestracji 

nagrań dźwiękowych 

Lp. Pełna nazwa podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędne zasoby 

Adres podmiotu 

 

Nr telefonu/faksu 

  

 

 

  

 

1. Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę w niniejszym 

postępowaniu, w zakresie *: 

1) Zdolności technicznych lub zawodowych 

2) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

 

2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu*: 

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz udział przy 

realizacji zamówienia będzie polegać na: 

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

3. Zakres i okres udziału innego podmiotu (oddającego zasoby) przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

 

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

(podpis osoby upoważnionej  

   od strony Wykonawcy)                                         ......................................................... 

                               (podpis osoby upoważnionej  

                   podmiotu oddającego zasoby) 

 

󠄀 Część 2: 

Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 

Lp. Pełna nazwa podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędne zasoby 

Adres podmiotu 

 

Nr telefonu/faksu 

  

 

 

  

 

4. Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę w niniejszym 

postępowaniu, w zakresie *: 

3) Zdolności technicznych lub zawodowych 

4) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

 

5. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu*: 

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz udział przy 

realizacji zamówienia będzie polegać na: 

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

6. Zakres i okres udziału innego podmiotu (oddającego zasoby) przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

 

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

(podpis osoby upoważnionej  

   od strony Wykonawcy)                                         ......................................................... 

                               (podpis osoby upoważnionej  

                   podmiotu oddającego zasoby) 
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󠄀 Część 3: 

Zakup wraz z  dostawą wyposażenia do aneksu kuchennego 

Lp. Pełna nazwa podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędne zasoby 

Adres podmiotu 

 

Nr telefonu/faksu 

  

 

 

  

 

7. Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę w niniejszym 

postępowaniu, w zakresie *: 

5) Zdolności technicznych lub zawodowych 

6) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

 

8. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu*: 

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz udział przy 

realizacji zamówienia będzie polegać na: 

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

9. Zakres i okres udziału innego podmiotu (oddającego zasoby) przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

 

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

(podpis osoby upoważnionej  

   od strony Wykonawcy)                                         ......................................................... 

                               (podpis osoby upoważnionej  

                   podmiotu oddającego zasoby) 

󠄀 Część 4: 

Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej 

Lp. Pełna nazwa podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędne zasoby 

Adres podmiotu 

 

Nr telefonu/faksu 

  

 

 

  

 

10. Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę w niniejszym 

postępowaniu, w zakresie *: 

7) Zdolności technicznych lub zawodowych 

8) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

 

11. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu*: 

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz udział przy 

realizacji zamówienia będzie polegać na: 

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

12. Zakres i okres udziału innego podmiotu (oddającego zasoby) przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

 

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

(podpis osoby upoważnionej  

   od strony Wykonawcy)                                         ......................................................... 

                               (podpis osoby upoważnionej  

                   podmiotu oddającego zasoby) 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić  


