DOKUMENT SKŁADANY PO OTWARCIU OFERT

()RYGINAD

Załączniknr 4

oŚwrłoczpNm wyxoNłwcy
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
(w pr7,putlku lill,kołttlwców w_l,stępttjtlcj:111 wsptilnie nuleż.,l, przedłoży-ć niniejsze ośłłiadcz.enic
oddzielnie przez kużdego z Wl,kottuwtliw )

Prrystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

,,DOSTAWA, MONTAZ I DEMONTAZ ORAZ OBSŁUGA KOMPLETNEGO
LoDowIsKA DLA GMIll-Y LESZNOWOLA,

Zgodnie

z ań. 24 ust. 11

ustawy Prawo zamówień publicznych, po

zapoznaniu się z firmami i adresami Wykonawców oświadczamyrź:

1) Należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi
uczestniczącymi w niniejszym postepowaniu:

Wykonawcami

lrtazwa Wykonawcy, adres siedziby/

2)

Z żadnym z Wykonawców uczestniczącym w niniejszym postępowaniu nie należymy

do tej samej grupy kapitałowej.*
3) Nie naleĘmy do żadnej grypy kapitalowej.*

t NIEPOTRZEBNE SKREŚLIC
- art. 24 ust I pkt 23 Pzp: ,,Z postępowanią o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którxy:
należqc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz U. z 20I5 r. poz 184, 1618 i 1634), złołliodrębne oferly, ofeĄ częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępol,aniu, chyba że wyhażq, że islniejqce między nimi
powiqzania nie prowadzq do zakłócenia konkurencji u, po§tępouraniu o udzielenie zamówienia".
- routmie się przez to wsxystkich przedsiębiorców, którzy sq kontrolowani w sposób
beąlośredni lab pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przeńięblorcę (art. 4 pkt 14
ustav)y o ochronie konhurencji i konsumentów (Dz U. z 2015 r. poz 184, 1618 i 1634).
UWAGA:

- ,,grupa kapitałowa"

1. Ninieiszego oświadczenia wvkonawca nie dołacza do ofertv orzetargowei.
2. Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekaź;e (prześle) Zamawiaiacemu. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez zamawiaiacepo na stronie internetowei www.soortlesznowoIa.ol w zakladce ..ogłoszenia. zapvtania
ofertowe i zamówienia publiczne" informacii. o którei mowa w ań. 86 ust. 5 ustawv prawo zamówień
publicznych.
'Vlraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. W prrypadku złożenia oferĘ przez podmioty występujące wspólnie (np. Konsorcjum, Spółka Cywilna), wymagane
oświadczeniewinno być złożone przezkażdy podmiot odrębnie.
4. Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące międry nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów,zlożyli odrębne oferty lub oferĘ częściowe w postępowaniu.
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