Znak Sprawy: Zpn-261-4/20

Załącznik

m 7 do SIWZ
w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert)
(należy złożyć

(pieczęć firmowa Wykonawcy/
konsortjanta, wspólnika s.c)

SĄD OKRĘGOWY

W SIEDLCACH

UL.SĄDOWA2

08 -100 SIEDLCE

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności /braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - Zpn-261-4/20 - na
„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu
zewnętrznego Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie
Podlaskim", ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
Nazwa i adres Wykonawcy:

oświadczam, że

na dzień składania ofert Wykonawca wskazany powyżej:

o nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP
z żadnym z Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie.*
o

należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wraz
z podmiotami wymienionymi poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)
ubiegającymi się o niniejsze zamówienie*:

1) .......................................................... .................................................... ... .

2) ...................................... ................................................. .... .......... ............ .
3) ................................ „

................... .. .................. . ......... .. ................... .. ....... .

4) ............................ .... „

.••••• . ....•....••....••••••...•....•...••••••...•....••..•••••••••••.....•.....

o nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w związku z tym nie istnieją powiązania
z innymi Wykonawcami zakłócające konkurencję w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia*.
*zaznaczyć właściwe

Oświadczenie - „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Sądu
Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim"
Strona 1

UWAGA 1: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i zaznaczy
stwierdzenie określone powyżej, może złożyć niniejsze oświadczenie wraz z ofertą.

UWAGA 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
publicznego (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie składa
własnym imieniu.
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/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/
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- „Świadczenie usługi kompleksmvego sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Sqdu
Siedlcach i Sqdu Rejonmvego w Sokołmvie Podlaskim"
Strona 2
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