Załącznik nr 7 do SIWZ
………………………………………………
(imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa)

………………………………………………
(Dokładny adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA nr ARR/LBBB-1/2014 PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO, gdzie przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku, w którym zostanie zlokalizowane
Laboratorium Biomasy, Biogazu oraz Biopaliw wraz z wykonaniem robót budowlanych na
podstawie tej dokumentacji (formuła: zaprojektuj – wybuduj)”

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
LUB LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja/My (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
przedkładam(y):
1.

Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2013.907, ze zm.) oświadczam, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
………………………….

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

Miejscowość, data

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

2.

Informację Wykonawcy o tym, że należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U.2013.907, ze zm.) oświadczam, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa grupy kapitałowej)

1
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

W związku z powyższym Wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)
(**)
Lp.
Nazwa podmiotu

Nazwa organu rejestrowego/
ewidencyjnego/ nr w rejestrze,
jeśli nadany

Adres

telefon, fax lub
e-mail, strona
www

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

………………………….

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

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.
Wykonawca składa podpis wyłącznie pod jedną z części, w zależności od złożonego oświadczenia.

2
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

