Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

……………………………………..
(nazwa Wykonawcy, adres, tel.,fax)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy
Prawo zamówień publicznych
dotyczące przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 201 r. poz. 1579 z późn. zm.)
pn. „Świadczenie usług pocztowych w 2017 r. dla Urzędu Miasta Zamość” prowadzonego
przez Zamawiającego po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zamieszczonej przez Zamawiającego
na stronie internetowej http://www.mcpr.zamosc.bip.info.pl/ oświadczam/y, że na dzień
składania ofert:
 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184 z późn. zm.) (1).
 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184 z późn. zm.) wraz
z następującym Wykonawcą (1):
…………………………………………………………………………………………………….………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

……………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy(2)

(1)

właściwe zaznaczyć lub podkreślić

(2)

pożądany czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

1

UWAGA! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres: Miejskie Centrum
Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej na adres: adminisreacja@mcpr.zamosc.pl lub faxem na nr (84) 677-56-40 z
jednoczesnym przesłaniem go w formie pisemnej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa i podpisuje odrębnie każdy Wykonawca.
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