Załącznik Nr 5 do SIWZ

...........................................
(Wykonawca
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

...........................................
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓREJ MOWA
W ART. 24 UST. 1 PKT 23 –
NALEŻY WYPEŁNIĆ I PODPISAĆ PKT 1 LUB PKT 2
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu ICT
z oprogramowaniem do szkół Gminy Miasta Rypin” prowadzonego przez Gminę Miasta
Rypin oświadczam, co następuje:
1. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 369) z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
…..
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie według stanu na dzień otwarcia ofert.

....................................................
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis)
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2. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 369)
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Oświadczenie według stanu na dzień otwarcia ofert.

....................................................
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis)

Uwaga:
1. Niniejsze Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).
2. Niniejsze Oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
3. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono
tylko jedną ofertę, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie jest
dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.
4. Niniejsze Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty
i dotyczy jedynie więzi z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym
postępowaniu.

