Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP/UR/177/2017

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów; al. Rejtana 16c
adres do korespondencji:
Uniwersytet Rzeszowski
Dział Zamówień Publicznych
ul. S. Pigonia 6, Budynek A4, pok. 13
35-310 Rzeszów

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Nazwa i adres wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................
NIP: ................................................................................................................................
Tel/fax ..................................................
adres e-mail Wykonawcy …………………………………………………………………...
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że
nie należę / należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)
z innymi Wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na
podstawie art. 86 ust. 5 u. Pzp na stronie internetowej, którzy w terminie złożyli oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pierwsze wyposażenie
niezbędne do uruchomienia i użytkowania Uniwersyteckiego Centrum Sportowego – hali
sportowej przy ul. Zelwerowicza w Rzeszowie - dostawa konstrukcji do koszykówki”

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Uwaga:
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u Pzp.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy, wskazani
w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 u. Pzp na stronie
internetowej (tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze złożeniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
POUCZENIE:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na
podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia
w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

