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PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo”

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
162742B w msc. Karwowo” prowadzonego przez Gminę Radziłów oświadczam/y, że:
po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
a)

nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 128) z żadnym z tych Wykonawców*

b) należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 128) z następującym (-i) Wykonawcą (-ami):*
………………………………………………………………………………………………………… **
…………….……. , dnia …………………. r.

…………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia …………………. r.

…………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

*niepotrzebne skreślić
**wskazać nazwę/firmę Wykonawcy(-ów), który(-rzy) złożył(-li) oferty w niniejszym postępowaniu i z którym(-i)
Wykonawca składający oświadczenie należy do tej samej grupy kapitałowej
Art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2017 poz. 229 ) –
pod pojęciem grupy kapitałowej należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji wskazanych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp..

