Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP/11/PN/DI/2018
Załącznik 5) – Grupa kapitałowa

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6; 40-844 KATOWICE
nr telefonu/faksu (+48-32) 254 60 31, (+48-32) 254 17 17

WYKONAWCA:
pełna nazwa/firma: ..........................................................................................................................
adres: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ................................................................. nr faksu .........................................................
nr NIP/PESEL ........................................................ nr REGON ..........................................................
KRS/CEiDG: ......................................................................................................................................
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ(*)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację sieci
teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych, Etap V. Rozbudowa istniejącego klastra wysokiej dostępności HA poprzez
dostawę, wdrożenie i konfigurację trzech serwerów, macierzy dyskowej oraz przełącznika FC. (znak
sprawy ZP/11/PN/DI/2018), zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie należy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu na
Modernizację sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych, Etap V. Rozbudowa istniejącego klastra wysokiej dostępności HA
poprzez dostawę, wdrożenie i konfigurację trzech serwerów, macierzy dyskowej oraz
przełącznika FC. (znak sprawy ZP/11/PN/DI/2018).
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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2. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, należy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) co niżej wymienieni wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w
postępowaniu na Modernizację sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w
Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Etap V. Rozbudowa istniejącego klastra
wysokiej dostępności HA poprzez dostawę, wdrożenie i konfigurację trzech serwerów, macierzy
dyskowej oraz przełącznika FC. (znak sprawy ZP/11/PN/DI/2018):

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
….
UWAGA:
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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