Załącznik nr 8
Nazwa Wykonawcy............................................................
Adres Wykonawcy..............................................................
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„remont instalacji c.o.”
Niniejszym składam/y:
1. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w postępowaniu:
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015.2164, t.j. ze zm.) w zw. z § 5 pkt 10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), oświadczam/y, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) z innymi
wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

……………………......................................

…………………………………………………………..

Miejscowość, data

Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

--------------------------------------------2. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w postępowaniu:
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164, t.j. ze zm.) w zw. z § 5 pkt 10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), oświadczam, że Wykonawca
należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), co inni wykonawcy, którzy zgodnie z
informacją Zamawiającego opublikowaną w na stronach internetowych www.bip.tu.kielce.pl
dotyczącą niniejszego postępowania, złożyli odrębne oferty.
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa grupy kapitałowej***)

W związku z powyższym Wykonawca przedkłada listę Wykonawców należących do tej samej
grupy kapitałowej co Wykonawca, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu odrębne oferty: (*)
(**)

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Nazwa organu rejestrowego/

telefon, fax

ewidencyjnego/ nr w

lub e-mail,

rejestrze, jeśli nadany

strona www

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
W związku z powyższym wraz z niniejszym oświadczeniem przedkładam dokumenty lub informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu w postaci: (wykonawca wypełnia jeśli przedkłada takie dokumenty lub informacje, w przeciwnym razie należy przekreślić)
………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………..………………………………………………………………………………………

………………
Miejscowość, data

………………………………………......................................
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

(*) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z pkt 1 (w przypadku, gdy nie należy do
grupy kapitałowej)
oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod oświadczeniem) lub wypełnić tabelę w pkt 2 (w przypadku, gdy
należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod tabelą)
(**) W przypadku większej liczby podmiotów należy dodać rubryki tabeli.
(***) zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2015r. poz. 184 ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich wykonawców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.

