Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę gadżetów reklamowych”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/7/2017
Załącznik nr 4 do SIWZ. Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
(nazwa i adres)

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(nazwę albo imię i nazwisko, siedziba
albo miejsce zamieszkania i adres)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (w skrócie „Pzp”) o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę

gadżetów

reklamowych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/7/2017 prowadzonego przez
Szczecińską Agencję Artystyczną, oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej zamawiającego, przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
ust. 1 pkt 23 Pzp, z następującymi
wykonawcami:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

……………………………………………………………………….……………………………
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

............................................................, dnia ...................................... 2017 r.
(miejscowość)

.........................................................................
podpis
osoby
uprawnionej
/
osób
uprawnionych
do
reprezentowania
wykonawcy

