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Znak: MWiK/DT/271/2018

Załącznik Nr 1
do informacji z otwarcia ofert

……………………………
(oznaczenie Wykonawcy)

Budowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych dla potrzeb
zadania „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy
ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”

Oświadczenie wykonawcy o przynależności/
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.)
W odpowiedzi na informację zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i telekomunikacyjnych dla potrzeb zadania „Transgraniczne Centrum Kultury
Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap””, nr post.:
MWiK/DT/271/2018 oświadczam/y/, że podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy:
1)
nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) z
wykonawcami składającymi ofertę w niniejszym postępowaniu*,
2)
należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wraz z
następującym/i wykonawcą/wykonawcami, który/rzy złożył/li ofertę w przedmiotowym
postępowaniu*:
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej
składającego ofertę w postępowaniu nr MWiK/DT/271/2018
1
2
3
*niewłaściwe skreślić
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca przekazuje zamawiającemu niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

* Niewłaściwe skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), wypełnia
każdy Wykonawca z osobna.
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