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Załącznik nr 4 
do SWZ  

 

..…..…………….……., dnia ………..….……. r. 

(miejscowość i data)                           

Wykonawca : 

……………………………………………….. 

…………………………………….…………. 

…………………………………….…………. 

…………………………………….…………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………….. 

…………………………………….…………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

…………………………………….…………. 
(adres poczty elektronicznej) 

Wykonawca jest małym lub średnim 
przedsiębiorcą TAK   NIE  
(należy odpowiednio zaznaczyć - zgodnie z definicją 
zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r.  
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003r.) 

 
 
 

 
 
 

Stosownie do treści art. 118 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) niżej podpisani 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby) 

 

 TEL …………………………… e-mail ………………………………. 

Zobowiązujemy się, do oddania na rzecz Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa  i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia pn. „ Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym 

z podziałem na zadania ” niezbędne zasoby 

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

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 
Do oddania do dyspozycji WYKONAWCY niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia pn. „ 

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym z podziałem na 
zadania ” 
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………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,/ sposób wykorzystania udostępnionych zasobów 

przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,/ zakres i okres udziału  innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia/ informację, czy podmiot  udostępniający zasoby na które powołuje się Wykonawca, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą) 

Zobowiązując się do udostepnienia zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych w 

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczam, że będę realizował  usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane lub których wskazane zdolności dotyczą. 

Zobowiązując się  do udostepnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 

zgodnie z art. 120 ustawy Pzp oświadczam, że będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie będziemy ponosić winy. 

 
Imię …………………………….  
 
 
Nazwisko …………………………… 
 
 
 

Podpis …………………………………………………. 
(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania  
podmiotu oddającego Wykonawcy) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


