Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej
Zamawiający:
INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.
Ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie nakładek
asfaltowych na drogach gminnych: nr 228078G (ul. Kopernika) w Gniewie i nr 228026G
w miejscowości Piaseczno” – ZP/1/2/2017 oświadczam, co następuje :
OPCJA I
(w przypadku zakreślenia tej pozycji oświadczenie można złożyć wraz z ofertą)
Informuję, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

□

OPCJA II
(w przypadku zakreślenia tej pozycji oświadczenie należy złożyć do 3 dni od informacji z
otwarcia ofert)

□

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej (z żadną z firm biorących udział
w postępowaniu) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.).*

OPCJA III
(w przypadku zakreślenia tej pozycji oświadczenie należy złożyć do 3 dni od informacji z
otwarcia ofert)
Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej oraz uzasadnienie, że istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. *

□

.........................................
Miejscowość, data

.........................................
Podpisy i pieczęci osób upoważnionych
do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym

*) - do wyboru jedna z trzech opcji/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy
z Wykonawców osobno.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego
za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.
Zgodnie z art 24 ust 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (na dedykowanej
stronie przetargu) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z firmami biorącymi udział w niniejszym
postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

