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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
……………………..............................................................................................................................................
(nazwa lub firma i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 1
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn .:
„ Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych oraz

garderoby w budynku Filharmonii Pomorskiej usytuowanym przy ul. Andrzeja Szwalbego
6 w Bydgoszczy”, oświadczam, że2:
A. Wykonawca

-

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

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… ( nazwa lub firma Wykonawcy) nie
należy do tej samej grupy kapitałowej1, co inny Wykonawca lub Wykonawcy, którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

…..................................................................................
data, imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy
lub osoby / osób
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).
2 Wykonawca wypełnia i podpisuje część A lub B w zależności od okoliczności.
1

B. Wykonawca

-

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

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… ( nazwa lub firma Wykonawcy) należy do tej samej
grupy kapitałowej1, co inny Wykonawca lub Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Do tej samej grupie kapitałowej1, co Wykonawca składający niniejsze oświadczenie, należy/ą
następujący Wykonawca/y, biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego3:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………

Wskazuję, że przynależność do tej samej grupy kapitałowej 1, do której należy inny Wykonawca lub
Wykonawcy i wynikające stąd powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na potwierdzenie powyższego załączam
następujące dowody4:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………

…..................................................................................
data, imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy
lub osoby / osób
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Należy wymienić wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, składający niniejsze oświadczenie, w miarę
potrzeby powielając liczbę punktów.
4
Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej 1 złożą odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że
wykażą, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. W miarę potrzeby należy powielić liczbę punktów.
3

