
 
Załącznik nr 8b do SIWZ 

Nr postępowania SP.271.1.2020                                  (w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej) 
 
UWAGA: Niniejsze zobowiązanie (oryginał) składane jest wraz z ofertą w przypadku, gdy  Wykonawca korzysta z usług innego 
podmiotu do realizacji zadania w zakresie postawionego warunku.  Wzór stanowi jedynie dokument pomocniczy.  

 
 
 

Zamawiający:  
Szkoła Podstawowa w Nieparcie 
Niepart 45 
63-840 Krobia 
Adres do korespondencji: 
Gostkowo 87 
63-910 Miejska Górka 

 
PODMIOT ZOBOWIĄZANY: 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU – składane wraz z ofertą (jeżeli dotyczy) 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższym zobowiązaniu są zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 
NAZWA WYKONAWCY  .......................................................................................................................................  
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

„Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nieparcie w roku szkolnym 
2020/2021” 

 
NAZWA i ADRES PODMIOTU składającego zobowiązanie :  
........................................................................................................................................................................ 

 
 

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie 
oświadczam/y, że na dzień składania oferty oddaję/my do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie:   
 

SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ 
na potrzeby wykonania zamówienia   

 
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, PODAJEMY poniżej w sposób wyraźny  
i jednoznaczny oraz w razie potrzeby w załączonych do zobowiązania dokumentach, następujące 

informacje: 



 
Załącznik nr 8b do SIWZ 

Nr postępowania SP.271.1.2020                                  (w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej) 
 

 
 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu  

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

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

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

(wymienić zakres - rodzaj udostępnianych zasobów) 
 

 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia  
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia) 
 

 
 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia  

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

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

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

(wskazać zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia) 
   
 
 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

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

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

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

(wskazać podmiot , na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą) 

 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
        ……………………………………………………… 
        (podpis osoby uprawnionej działającej  

w imieniu podmiotu składającego 
zobowiązanie)   

 
 


