ZS-272-4/2017 Zespół Szkół SIWZ na: "Modernizację kotłowni gazowej w Zespół Szkół w
Piotrkowicach Małych"
Załącznik nr 4
Wykonawca:
......................................................
......................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

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

Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień Publicznych
(dalej jako: ustawa)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.:
w imieniu Wykonawcy:
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

*Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy z żadnym z Wykonawców, którzy złozyli odrębne oferty w niniejszym
postepowaniu.
*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym
postępowaniu:
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................

ZS-272-4/2017 Zespół Szkół SIWZ na: "Modernizację kotłowni gazowej w Zespole Szkól
w Piotrkowicach Małych"
Jednocześnie oświadczam, że powiązania z innym ww. Wykonawcą/cami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie tego przedkładam następujące dowody i wyjaśnienia:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................
.
Miejsce i data

..........................................................................
/Pieczątka, podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy/

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

........................................
.

..........................................................................

Miejsce i data

/Pieczątka, podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy/

Uwaga:
Niniejszy "Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków
Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

