Przetarg nieograniczony RI.271.7.2018 – Udzielenie długoterminowego złotowego kredytu

bankowego w wysokości do 2 000 000,00 PLN
Zał. nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

...................................... dnia ..................................

( Pieczęć wykonawcy)
)]

ykonawcy )ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
W związku
„Udzielenie długoterminowego złotowego kredytu bankowego w wysokości
do 2 000 000,00 PLN”, oświadczam, że:

1) nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
2) nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne.
3) nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

..............................................................................................
(czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy)
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

W związku ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym na:
Udzielenie długoterminowego złotowego kredytu bankowego w wysokości do 2 000 000,00 PLN
Nazwa i adres WYKONAWCY:
..................................................................................................................................................
Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie:
..................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i
doświadczenia/osób zdolnych do wykonania zamówienia*) przy wykonywaniu ww. zamówienia
publicznego na następujących zasadach:
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………..……………..…......
..................................................................................................................................................................
4. Czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
……………………………………………………………………………………………….……….

........................................................
(data)
....................................................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela podmiotu
składającego zobowiązanie)
*) niepotrzebne skreślić
UWAGA: Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego
podmiotu przy realizacji zamówienia.
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