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Wykonawca:
………………………………………………………………….………
………………………………………………………….………………
………………………………………………….........................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI
BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,
o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne p.n. świadczenie
całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków i mienia IPPT PAN - znak sprawy:
ZP/USP/25/2017, prowadzonego przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa

Stosownie do treści art.24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.):
1. składam listę podmiotów, razem z którymi przynależę do tej samej grupy kapitałowej1, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U. 2017
poz. 229)
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia
przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji: ………………………………………………….........................................................

………………………………………………………………

..................................., dn. .................... 2017 r.

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub
pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy)

1

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017 poz. 229) jest mowa
o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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3. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………………………………………………

..................................., dn. .................... 2017 r.

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub
pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy)

