UWAGA:
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu odpowiednie wzory.

…………………………………….……
(nazwa i adres Wykonawcy)
...................................., dnia ....................... 2018 r.
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną
(modernizację) w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej
23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.5.2018 oświadczam, że na dzień składania ofert
reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

nie należy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.)*

należy do grupy kapitałowej2 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.), w której
skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)*:
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku
złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące
między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

…………………………..............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

* właściwe zaznaczyć znakiem X
1

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową
rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2

j.w.

…………………………………….…………
(nazwa i adres Wykonawcy
wchodzącego w skład Konsorcjum)
...................................., dnia ....................... 2018 r.
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KONSORCJUM
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.).
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną
(modernizację) w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej
23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.5.2018 oświadczam, że na dzień składania ofert
reprezentowany przeze mnie członek Konsorcjum:

nie należy do grupy kapitałowej3 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.)*

należy do grupy kapitałowej4 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.), w której
skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)*:
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku
złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące
między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

……………………………………….……………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy wchodzącego w skład Konsorcjum )

* właściwe zaznaczyć znakiem X

3

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową
rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
4

j.w.

