Or.271.27.2017
Załącznik Nr 7
przetargu
nieograniczonego
dla
zamówienia
pn.
Odbiór, odzysk
i unieszkodliwienie odpadów komunalnych pochodzących z budynków
i terenów zarządzanych lub należących do Gminy Czarna Białostocka
Dotyczy

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ**

..................................................
/miejscowość, data
Wykonawca:
……………………………………………
………………………….……
(pełna nazwa/firma, adres)
Gmina Czarna Białostocka
Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Wykonawca: ...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Odbiór, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych pochodzących
z budynków i terenów zarządzanych lub należących do Gminy Czarna
Białostocka
informuję, że
nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 2015, poz. 184);
należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 2015, poz. 184) w której skład wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………………………...……………………………

………….................................................
( podpisy osób uprawnionych do reprezentowania )
* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.
** Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 uPzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), 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 (art. 24 ust. 11 uPzp).
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
2015, poz. 184) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

