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Załącznik nr 10 do SIWZ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:WPN.261.10.2019.ŁSi

ZAMAWIAJĄCY:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
Podmiot udostępniający zasoby:
……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres, NIP)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do  reprezentacji)
dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000: Pradolina Bzury-Neru PLH100006, Dolina Środkowej Pilicy PLH100008, Dolina Rawki PLH100015, Ostoja Przedborska PLH260004, Dolina Czarnej PLH260015”.
ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
(opcjonalnie)
Działając na podstawie art. 22a ust. 1 i 2  Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, oświadczam, że zobowiązuję się do oddania Wykonawcy, tj. ……………………..… z siedzibą w ………..………………... do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej Niepotrzebne skreślić., 
zdolności technicznej lub zawodowej2(UWAGA! użyczenie zasobów Wykonawcy przez podmiot trzeci w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest równoznaczne z obowiązkiem udziału tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.)
na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia.

Należy wskazać:
	zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
	sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego(UWAGA! nie dotyczy przypadku udostępnienia Wykonawcy zasobów w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej):

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



data ...............................................							
................................................................................
podpis i pieczęć składającego oświadczenie(osoba/y uprawniona/e)

