Załącznik Nr 4 do SIWZ
.........................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Znak postępowania: RZP.271.22.2019
Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Projekt i budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj.
ul. Warszawskiej, ul. Lipowej i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej Nr 92 ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej
do ul. M. Rataja w Ożarowie Mazowieckim w ramach Projektu „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez
rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania² 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego: Cz. Ai/lub Cz. B, Cz. C *
oświadczam/y, że:
1. nie należę/nie należymy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej*
2. z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229)*
3. wspólnie z ……………………………………………………….. należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229) i przedkładam/y niżej
wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu*:
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
** zaznaczyć właściwe
Miejscowość i data..................................................................
Podpisano (imię, nazwisko i podpis)............................................................
Podpisano (imię, nazwisko i podpis)............................................................
Podpis osoby figurującej lub osób figurujących
w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie.
UWAGA!
1.
2.
3.
4.

W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Pzp.
W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 oświadczenia nie należy składać z ofertą.
W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 oświadczenie złożone z ofertą nie będzie brane pod uwagę przez
zamawiającego.
Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej skreśla pkt. 2 i 3 przedmiotowego oświadczenia. W
takiej sytuacji niniejsze oświadczenie może być złożone razem z ofertą.
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