
 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 

budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)  

wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum 

Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego 

przy ul. Traugutta w Gdańsku 

 

  

 

Załącznik nr 9 
do Regulaminu konkursu  

 
(nazwa i adres Podmiotu                                                                                                 
udostępniającego)                                                          

 
 

ZOBOWIĄZANIE 
  

innego podmiotu do oddania do dyspozycji Uczestnika  konkursu niezb ędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  

 
 
My ni żej podpisani:   ……........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
działający w imieniu i na rzecz ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego) 
 

nr telefonu ........................................................... nr faksu .................................................................... 
 
zobowi ązujemy si ę odda ć do dyspozycji Uczestnika konkursu: 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ,  

(nazwa (firma) i dokładny adres Uczestnika/Uczestników konkursu) 
 

który bierze udział w konkursie organizowanym przez: 
 
Politechnik ę Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda ńsk 
na:  
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistyczn ej budynku Centrum STOS (Smart and 
Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwi ązaniami technologicznymi oraz gara żem 
podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskie j Akademickiej Sieci Komputerowej, 
zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gda ńsku,   
 
swoje zasoby:   
……………………………………………………………..…………………….….……..………………………. 
……………………………………………………………..…………………….….……..………………………. 
……………………………………………..………..………………………………….…..……………………… 
………………………………………………………………………………..…………………….…………… ,  

(wymienić rodzaj zasobów i opisać je) 
 
wymagane zgodnie z warunkami udziału w konkursie, na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli praca 
konkursowa ww. Uczestnika konkursu zostanie wybrana w niniejszym konkursie jako najlepsza i 
zostanie mu udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienie na opracowanie dokumentacji 
projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.  
 
Gwarantujemy, że w każdy sposób, który okaże się potrzebny do prawidłowej realizacji niniejszego 
zamówienia będziemy służyć swoimi zasobami ww. Uczestnikowi/Uczestnikom konkursu. Jesteśmy 
przekonani, że pozwoli to na należyte wykonanie zamówienia. 
 
Oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie z ww. Uczestnikiem/Uczestnikami konkursu za szkodę 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nie ponosimy 
winy za nieudostępnienie zasobów. 
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Oświadczamy, że w niniejszym postępowaniu nie będziemy/będziemy*  brać udziału/udział* jako: 
………………………………………..……………………………………….……..………………………… 

(podać np.: podwykonawca, doradca, konsultant) 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 
 

 
 
…..…………………………                                                  ..........…….…...…………….........………… 
     miejscowość , data                                                                                   (czytelny podpis osoby/osób uprawnionych do 

                                                                                                                  reprezentowania  Podmiotu udostępniającego) 
 


