Sygnatura postępowania: DZZK/60/DLA/2017

Załącznik nr 3 do SIWZ
Dane
Wykonawcy
/
występujących wspólnie1

Wykonawców

Adres Wykonawcy: kod pocztowy,
miejscowość
Nr telefonu:
Nr
faksu:
ulica,
nr lokalu
E-mail:
REGON:
NIP:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o sygn. DZZK/60/DLA/2017, którego przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z automatyką w obiektach BGK zlokalizowanych na terenie Polski

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………...…………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)
składamy niniejszą ofertę:

1

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane dotyczące każdego z tych wykonawców.
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cena oferty:
Łączna wartość oferty brutto:..........................................................zł
(słownie ..........................................................................................................................złotych)
Łączna wartość oferty netto:..........................................................zł
(słownie
..........................................................................................................................złotych)
zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ (załącznik nr 1 do Oferty).
POWYŻSZA cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ (w szczególności opisane w IPU) oraz
obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i
terminowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i
opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Czas naprawy: .................godzin*.
w/w termin jest punktowany i stanowi kryterium oceny ofert o którym mowa w rozdz. XVII pkt 4. b)
*uzupełnić

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych postanowieniach umowy
Oświadczamy, że :
 posiada wymagane certyfikaty zgodnie z treścią SIWZ,
 zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, a w szczególności z Opisem
przedmiotu zamówienia i Istotnymi postanowieniami umowy oraz że wykonamy zamówienie na
warunkach i zasadach określonych w SIWZ,
 otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą,
 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nim
postanowieniami.
 GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji.
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 OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późń. zm.)
Ustawy, BĘDZIEMY*/NIE BĘDZIEMY* polegać na zasobach następujących podmiotów (na zasadach
określonych w art. 25a ust. 3 Ustawy):
Podmiot nr 1.....................................................................................................................
adres ul. .............................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj …………………………..
nr telefonu.............................................. nr faksu..............................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………………...…...
NIP.........................................................., REGON ..........................................................
(Wykonawca polega na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU*/ OSOBACH ZDOLNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA*/POTENCJALE TECHNICZNYM*/ZDOLNOŚCIACH FINANSOWYCH* Podmiotu nr 1).
Podmiot nr 2.......................................................................................................................
adres ul. .............................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj …………………………..
nr telefonu.................................................nr faksu.........................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………………...…...
NIP...........................................................,REGON ..........................................................
(Wykonawca polega na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU*/ OSOBACH ZDOLNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA*/ POTENCJALE TECHNICZNYM*/ZDOLNOŚCIACH FINANSOWYCH* Podmiotu nr 2).
 zamówienie wykonamy samodzielnie*
 część zamówienia (określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom oraz podać
nazwy podwykonawców)
………………………………...………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………… zamierzamy powierzyć podwykonawcom*
*odpowiednio skreślić albo wypełnić

Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
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Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr faksu
Nr telefonu
Adres e-mail

Na .....* kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
*uzupełnić

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
Podpis(y)
osoby(osób) Miejscowość
uprawnionej(ych) do występowania w
uprawnionej (ych)
data
obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

i
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………….
(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ - „DOŚWIADCZENIE”
Ubiegając się o zamówienie publiczne na: Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z automatyką w obiektach BGK zlokalizowanych na terenie Polski” na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w rozdz. VI ust. 2 pkt 1)
i 2) oraz w rozdz. VII ust. 7 pkt 1) treści SIWZ przedstawiamy wykaz wykonanych zamówień:

Lp.

1
Nazwa Wykonawcy
(podmiotu) wykazującego
posiadanie doświadczenia
(wykonawca lub podmiot trzeci, o
którym mowa w art. 25a ust. 3 Pzp)

2
Odbiorca

3
Opis wykonanego zamówienia -

(nazwa klienta, dla którego
wykonano zamówienie)

(należy podać informacje w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku doświadczenia,
o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 2 a) SIWZ)

4

5
Wartość brutto
zamówienia w PLN

Data wykonania
(zakończenia)
zamówienia lub w
(co najmniej o wartości
przypadku zamówień
200.000,00 zł brutto
niezakończonych – data
każde)
rozpoczęcia
wykonywania
zamówienia i data
składania ofert)
(dzień/miesiąc/rok)
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- zamówienie zakończone:
…………………………………………..…
(data zakończenia)

1.

- zamówienie niezakończone:
…………………………………..……...….
(data rozpoczęcia i data składania ofert)

- zamówienie zakończone:

2.

…………………………………………..…
(data zakończenia)
- zamówienie niezakończone:
…………………………………..……...….
(data rozpoczęcia i data składania ofert)
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- zamówienie zakończone:

3.

…………………………………………..…
(data zakończenia)
- zamówienie niezakończone:
…………………………………..……...….
(data rozpoczęcia i data składania ofert)
- zamówienie zakończone:

4.

…………………………………………..…
(data zakończenia)
- zamówienie niezakończone:
…………………………………..……...….
(data rozpoczęcia i data składania ofert)

Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych):
w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo:

Miejscowość i data:

7

Sygnatura postępowania: DZZK/60/DLA/2017

Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………….
(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
Ubiegając się o zamówienie publiczne na: Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z automatyką w obiektach BGK zlokalizowanych na terenie Polski” na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w rozdz. VI ust. 2 pkt 2)
b) oraz w rozdz. VII ust. 8 pkt 2) treści SIWZ przedstawiamy wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Tabela I
0

1

Lp.

Imię i nazwisko
Funkcja

1

1) ………………………..
………………………..

2)………………………..
………………………..

2
Opis posiadanych świadectw kwalifikacyjnych –
należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym
mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 2) b)
Wykonawca oświadcza, że wskazane min. 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
 posiadają średnie wykształcenie zawodowe oraz
 posiadają aktualne świadectwo Kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru, w
zakresie konserwacji, naprawy i montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Grupa I do 1 kV

4
Informacja o podstawie do dysponowania:

Polegam na własnym potencjale / Polegam
na potencjale innych podmiotów *

TAK / NIE *
…………………………………

TAK / NIE *
……………………………….
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………………………..
Wykonawca oświadcza, że wskazane min. 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
 posiadają średnie wykształcenie zawodowe oraz
 posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi
technicznej urządzeń instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane
oraz obrotu tymi substancjami na stanowisku eksploatacji i dozoru Grupa 2

2

1)………………………..
………………………..

2)………………………..
………………………..

Polegam na własnym potencjale / Polegam
na potencjale innych podmiotów *

TAK / NIE *
…………………………………

TAK / NIE *
……………………………….

…………………………..

Lp.

3

Imię i nazwisko
Funkcja

Opis posiadanych certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach –
należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym
mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 2) b)

Wykonawca oświadcza, że wskazane min. 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
 posiadają średnie wykształcenie zawodowe oraz
 posiadają aktualny certyfikat imienny, zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych ( Dz.U. z 2015 r. poz.881 )

Informacja o podstawie do dysponowania:

Polegam na własnym potencjale / Polegam
na potencjale innych podmiotów *
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1) ………………………..
………………………..

TAK / NIE *
…………………………………

2)………………………..
………………………..

1) ………………………..
………………………..

4

TAK / NIE *
……………………………….

Wykonawca oświadcza, że wskazane min. 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
 posiadają średnie wykształcenie zawodowe oraz


2)………………………..
………………………..

Polegam na własnym potencjale / Polegam
na potencjale innych podmiotów *

posiadają aktualne imienne Certyfikaty potwierdzające przeszkolenia techniczne w
zakresie serwisowanych urządzeń klimatyzacyjnych, występujących w zamówieniu.
Wykonawca przedstawi, co najmniej dwa certyfikaty ze szkoleń, dotyczące
serwisowanych urządzeń, wystawione przez firmy producenckie lub ich
upoważnionych przedstawicieli np: Mitsubishi Electric, Fujitsu, LG, Toshiba, Daikin,
Hitachi, Fuji Electric
TAK / NIE *
…………………………………
TAK / NIE *
……………………………….

Wykonawca oświadcza, że wskazane min. 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
 posiadają średnie wykształcenie zawodowe oraz

Polegam na własnym potencjale / Polegam
na potencjale innych podmiotów *

5


aktualne imienne certyfikaty potwierdzające przeszkolenia techniczne w zakresie
serwisowanych urządzeń wentylacyjnych, występujących w zamówieniu.
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Wykonawca przedstawi, co najmniej dwa certyfikaty ze szkoleń dotyczące serwisowanych
urządzeń wystawione przez firmy producenckie lub ich upoważnionych przedstawicieli np:
SYSTEMAIR, YORK, FRICO, VITROSERVICE
1) ………………………..
………………………..

TAK / NIE *
…………………………………
TAK / NIE *
……………………………….

2)………………………..
………………………..

Tabela II - Kierownik robót budowlanych
Opis posiadanych kwalifikacji Lp.

Imię i nazwisko

należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w rozdz. VI
ust. 2 pkt 2) b)

Informacja o podstawie do
dysponowania:
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1.

………………………..

Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba:
1) posiada wykształcenie wyższe zawodowe do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych, posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacji sanitarnych, w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
późn. zm.),

Polegam na własnym potencjale /
Polegam na potencjale innych
podmiotów*

TAK / NIE *
2) jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
TAK / NIE *

*) odpowiednio skreślić albo wypełnić
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania
w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych):

Miejscowość i data:
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką w obiektach BGK zlokalizowanych na terenie
Polski
Sygnatura postępowania: DZZK/60/DLA/2017
prowadzonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
______
dnia
2017roku
..………………………………………………………..
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……* ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
13
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art, 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….*
*odpowiednio skreślić albo wypełnić

____________________ ______

dnia

2017 roku
(Podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Oświadczenie podmiotu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: .......................................................................................................... * (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
*odpowiednio skreślić albo wypełnić

_____________

_ dnia ___ __ _

2017 roku

……………………………………………………….
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
____ ___________ dnia ________ 2017 roku

………………………………………………………….
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca:
………………………………….
…………………………………
………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką w obiektach BGK zlokalizowanych na terenie
Polski
Sygnatura postępowania: DZZK/60/DLA/2017
prowadzonego przez:
Bank Gospodarstwa Krajowego
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdz. VI treści SIWZ.
...................... (miejscowość), dnia .............r.

………………………………………………………
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdz. VI treści SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………..*

w

następującym

zakresie:………………………………………….
.................................................................................................................. * (wskazać podmiot i
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
*odpowiednio skreślić albo wypełnić

...................... (miejscowość), dnia ............. r.

……………………………………………………..
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji

...................... (miejscowość), dnia ............. r.

…………………………………………………………….
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
nazwa Wykonawcy:
……………………………
……………………………
……………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką w obiektach BGK zlokalizowanych na
terenie Polski
Sygnatura postępowania: DZZK/60/DLA/2017
w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/
oświadczam, że:
*nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład
której wchodzą następujące podmioty:
* niepotrzebne skreślić

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Siedziba, adres

...................... (miejscowość), dnia ............. r.

…………………………………………………………….
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
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informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum
lub wspólników ' spółki cywilnej.
Załącznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
………………………………………………
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega
Wykonawca)

Ja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu,
prokurent, upełnomocniony reprezentant itp. *))

Działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, ....)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:
Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką w obiektach BGK zlokalizowanych na terenie
Polski
Sygnatura postępowania: DZZK/60/DLA/2017
Oświadczam, iż:
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1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą.
Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na
skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

...................... (miejscowość), dnia ............. r.

…………………………………………………………….
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

19

