Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE- art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP

……………………………………..
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Znak sprawy: ZS6.271.1.2018
UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie.
Oświadczenie nie składa się wraz z ofertą zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.),
o której mowa w art. 24 ust 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 6
im. Macieja Rataja w Ełku”
………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
(w przypadku spółek podać nazwiska wszystkich osób reprezentujących, bądź upoważnionego
do jednoosobowego reprezentowania)

reprezentując firmę
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
(Pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy)

w imieniu reprezentowanego przez mnie Wykonawcy, oświadczam, co następuje:
1.
2.

Nie należymy do grupy kapitałowej*
Należymy do grupy kapitałowej*

- nie złożyliśmy odrębnych ofert w niniejszym postępowaniu*
- złożyliśmy odrębne oferty w niniejszym postępowaniu*
*niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że:
* w skład tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wchodzą następujące
podmioty:
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.

…………………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczęć Oferenta lub osób reprezentujących)
……………………………………………………..
(miejscowość i data)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.
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