ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
numer sprawy: 8-PN-2018
____________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT. 23
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy
pn. Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla
Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.,
Oświadczam/my, co następuje:
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579) informuję, że*:


nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);



należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w
której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym
oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

________________________
(miejscowość, data)

__________________________________
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

* właściwe zaznaczyć znakiem X
UWAGA. Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia z ofertą, ale w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),
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wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
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