Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krzeszowicach

Załącznik nr 3 - wzór informacji Wykonawcy, dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej.
Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2020
ZAMAWIAJĄCY:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach, ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice.
WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
1)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

2)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego
lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krzeszowicach”

nie należę do żadnej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.);
nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wraz z żadnym innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postepowaniu;
należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wraz z następującym Wykonawcą, który również złożył ofertę w
przedmiotowym postępowaniu: ........................................................... {należy wymienić wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a którzy pozostają w tej samej
grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, do której należy Wykonawca składający oświadczenie}.
* - nieodpowiednie skreślić
UWAGA:
1. Niniejszego oświadczenia Wykonawca nie dołącza do oferty przetargowej.
2. Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl
→Bip→Zamówienia publiczne i ogłoszenia w zakładce „PRZETARGI” informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Lp.
1)
2)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
(pieczęć)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z
pieczęcią imienną)

Miejscowość
i data

