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ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA 

OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Nr sprawy: _________________ 

 

Ja (/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………….będąc 

 

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:   (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

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

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

OŚWIADCZAM/(Y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579, z późn. zm.), odda Wykonawcy 

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

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji niezbędne zasoby2 ……………………………………………………… 

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego: „Przygotowanie, przeprowadzenie i organizacja 

usług szkoleniowych, kursów zawodowych i usług doradczych w projekcie „Stawiam na siebie”  przez cały okres realizacji 

zamówienia i w celu jego należytego wykonania.  

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to3:  

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

 

Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego ……………………..…………… 

…………………………………… 

       (miejscowość, data)                 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji swoje zasoby. 

 

  

                                                 
1 Zgodnie z art. 22a ust. 1-2 ustawy Pzp:  

„1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”.  
2 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: wiedza i doświadczenie, potencjał 

techniczny, osobowy; 
3 Uwaga! Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.  


