Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………………
pieczątka Wykonawcy

Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy
FORMULARZ OFERTOWY

my niżej podpisani:
..............................................................................................................................................
.......

(imiona i nazwiska osób, których uprawnienie do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw)

działający w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................
.......

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych również adres
zamieszkania)

adres siedziby:
..............................................................................................................................................
.......
prowadzącego działalność na podstawie wpisu do: Krajowy Rejestr Sądowy lub
Ewidencji Działalności Gospodarczej/CEIDG*
prowadzonego przez: …………………………………………………………………………..…… Nr.
……………………
(podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz
numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru lub podmiot prowadzący EDG i numer wpisu)

nr
telefonu
............................,
nr
fax
.................................,
e-mail.
……………………………………………………
Regon:
................................................
NIP:
..................................
Kapitał
zakładowy: ...................................
Numer konta bankowego…………………………………………………………………………………
Osoba
wyznaczona
przez
Wykonawcę
do
kontaktów
z
Zamawiającym:
……………………………… tel. ………………………
Odpowiadając na zaproszenie, do wzięcia udziału w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na
termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian
zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w
Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie
5.3 Efektywność energetyczna

w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
cena netto ..................................... zł słownie
................................................................................. zł
podatek VAT ................% ………….. zł
słownie ................................................................................. zł
cena brutto ................................... zł
słownie: .................................................................................. zł
gwarancja …………………………miesięcy
CENA OFERTOWA brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
Składając ofertę oświadczamy, że:
 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia
w oferowanym terminie oraz nie wnosimy do SIWZ i jej załączników żadnych
zastrzeżeń,
 prace stanowiące przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie
określonym w SIWZ,
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług / Oświadczam, że wybór oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie
dotyczył ………………………………………………………… (należy wpisać nazwę/rodzaj
towaru lub usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty
podatku) będzie wynosiła …………………………………….. złotych. (UWAGA !
niewłaściwe skreślić).
UWAGA! oświadczenie dotyczy mechanizmu odwróconego obciążenia VAT
 akceptujemy 21- dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu,
 akceptujemy istotne postanowienia umowy (Załącznik 8. do SIWZ);
 zamówienie wykonamy sami oraz/lub wykonanie zamówienia, jak niżej powierzymy
podwykonawcom
........................................................................................................................................
.......
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
........................................................................................................................................
.......
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
firmy podwykonawców:

........................................................................................................................................
.......
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….........................................................................................
.........................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
(zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żądania wskazania
przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
i podania przez wykonawcę firm podwykonawców). W przypadku braku takiego




oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez
udziału podwykonawcy.
uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w
SIWZ tj. przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert,
wadium w wysokości ..................................zł/słownie:...........................................zł/
zostało wniesione / wpłacone w dniu ...........................
Powyższe wadium prosimy zwrócić po zakończeniu postępowania na następujący
rachunek
bankowy: ........................................................................................................................
......................

Informacja do celów statystycznych:
Informuję, iż zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z
20.05.2003 r., str. 36) jestem:
 mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie przekracza 2 milionów EUR
 małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie przekracza 10 milionów
EUR
 średnim
przedsiębiorstwem
–
przedsiębiorstwo,
które
nie
jest
mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż
250 osób i których obrót roczny nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionów EUR
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do:
 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 5% ceny
ofertowej
brutto,
tj. w wysokości .................... zł. /słownie:.....................................................……………../
przed terminem podpisania umowy, z czego:
70% zabezpieczenia w formie .......................................................................................
30% zabezpieczenia w formie .......................................................................................


zawarcia pisemnej umowy zawierającej w swojej treści istotne postanowienia umowy
(Załącznik Nr 8), w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr
……
Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .................................................
b) .................................................
c) .................................................
d) .................................................
Wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do niniejszej oferty stanowią jej
integralną część**)
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny
i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
Miejscowość …………………… , dn. ………………………
……………………………………
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić
**Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kserokopie, to muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem.
***W przypadku oferty wspólnej należy podać dane Wykonawcy-Pełnomocnika.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na
termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian
zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w
Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie
5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy.
…………….…………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
…………….……………………. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….………………………… (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG ), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….………………… (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.
…………….……………. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

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

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

………………………………………
……………………………..
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
termomodernizacja obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian
zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w
Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie
5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego w rozdziale V ppkt c) SIWZ.
…………….…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w rozdziale V ppkt c) SIWZ, w której określono
warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

w

następującym

zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………(wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…………………… (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.
…………….……………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

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

reprezentowany przez:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………..
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na
termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian
zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w
Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie
5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Wykaz wykonanych robót budowalnych
L.p
.

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia

Data wykonania
zamówienia

Podmiot, na
rzecz którego
usługi zostały
wykonane

1
2

Miejscowość, .................................., dnia ...................................
.......................
..........................

podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………………
pieczątka Wykonawcy

Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektu etap II –
docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych obiektu Domu Pomocy
Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w
Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie

5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego

L.
p.

Imię i
nazwis
ko

Kwalifikacj
e
zawodowe
,
uprawnien
ia
wykształce
nie
niezbędne
do
wykonania
zamówieni
a

Informacja

Doświadcz
enie

Wskazan
ie, czy
Wykona
wca
dysponuj
e, czy
będzie
dyspono
wał
osobą

Zakres
wykonywan
ych
czynności

o
podstawie
dysponowa
nia tymi
osobami

dysponuje
/ będzie
dysponow
ał*
dysponuje
/ będzie
dysponow
ał*
dysponuje
/ będzie
dysponow
ał*

1.

2.

3.

Miejscowość, .................................., dnia ...................................
.................................................

podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom Pomocy
Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

_________________________________
___________________________________
______________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

________, dnia _____________ r.
ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
Działając w imieniu _______________________________________________ z siedzibą
w __________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na

zasadzie art. 22a ustawy z dnia ...............................................r. Prawo zamówień
publicznych udostępnić wykonawcy tj.,........................................................ z siedzibą
w ........................................przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia
publicznego
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian
zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w ramach projektu pn.
„Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez
termomodernizację
i
instalację
Odnawialnych
Źródeł
Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V.
Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne- następujące
zasoby:
-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia
postępowaniu:

przez

Wykonawcę

następujących

warunków

udziału

w

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w
następujący
sposób:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Z
Wykonawcą
łączyć
nas
będzie
____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________.

_______________________________
(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ
UWAGA !
Powyższe oświadczenie składane jest Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) informacji, o której
mowa w 86 ust. 5 ustawy dot. wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
Złożenie powyższego oświadczenia już na etapie składania ofert nie będzie
wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z art. 24 ust.11
ustawy. W takiej sytuacji, Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie
Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowego oświadczenia.
OŚWIADCZENIE
O przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w trybie art.
24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektu
etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych obiektu Domu
Pomocy Społecznej w Uhowie

w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w
Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie
5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

będąc przedstawicielem Wykonawcy
..............................................................................................................................................
.......
(nazwa i adres Wykonawcy)

..............................................................................................................................................
.......
(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta Wykonawcy)

Oświadczam/y/*, że:
Należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, co pozostali
Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu *
W związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej, przedstawiam dowody, że
powiązania z innymi Wykonawcami (proszę wskazać Wykonawców należących do tej
samej
grupy
kapitałowej)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencjii konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. *

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.
Miejscowość, .................................., dnia ...................................

.......................
..........................

podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

