Załącznik nr 10 do Regulaminu – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do
udostępnienia zasobów dla potrzeb realizacji Przedsięwzięcia
ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
„E-VAN – UNIWERSALNY POJAZD DOSTAWCZY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM KAT. N1”

/WZÓR/
1. ZAMAWIAJĄCY:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
WNIOSKODAWCA1:
l.p.

Nazwa(y) Wnioskodawcy(ów)

Adres(y) Wnioskodawcy (ów)

1
2

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:
l.p.

Nazwa Podmiotu

Adres Podmiotu

w1

(UWAGA: w przypadku udostępniania różnych zasobów przez różne podmioty, wymagane jest
złożenie odrębnych załączników podpisanych odpowiednio przez podmiot (y) udostępniające
właściwe zasoby)
OŚWIADCZAM (Y), ŻE:
zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wnioskodawcy do dyspozycji zasobów, na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia przedkomercyjnego w ramach Przedsięwzięcia
„e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”
w zakresie:2
a) wiedzy i doświadczenia przedsiębiorstwa w następującym zakresie:
l.p.

Nazwa przedsięwzięcia
lub projekt

Jaki zakres obejmował udział w
Okres, w którym trwał
realizacji przedsięwzięcia lub
udział podmiotu
projektu

1
2

Jeżeli Wniosek jest składany przez więcej niż dwóch Wnioskodawców proszę rozwinąć tabelę do
odpowiedniej liczby pozycji.
2 Należy skreślić te pozycje w zakresie których podmiot składający oświadczenie NIE UDOSTĘPNIA
swoich zasobów
1

b) wiedzy i doświadczenia Zespołu Projektowego w celu realizacji niniejszego zamówienia
publicznego, zgodnie z informacjami ujawnionymi w wykazie wykonanych głównych dostaw
i załączonych dowodach, a tym samym zobowiązuję(my) się do faktycznego udziału
w realizacji niniejszego zamówienia jako podwykonawca,
Osoba

Nazwa
przedsięwzięcia lub
projekt

Okres, w którym trwał
udział podmiotu

Rola w realizacji
przedsięwzięcia lub
projektu / sttanowisko

c) zasobów technicznych i technologicznych w następującym zakresie:
l.p.

Urządzenie / licencja
technologiczna

Podstawa
dysponowania
(własność, najem, itp.)

Do kiedy trwa prawo
dysponowania (jeżeli jest
ograniczone w czasie)

1
2

w celu realizacji niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z informacjami ujawnionymi w wykazie
wykonanych głównych dostaw i załączonych dowodach, a tym samym zobowiązuję(my) się do
faktycznego udziału w realizacji niniejszego zamówienia jako podwykonawca na zasadach
wynikających z art. 10 Umowy między Wnioskodawcą a NCBR.

……………………………………………………
Data i podpis

