DPS „JUNIOR” w Miłkowie

znak sprawy: DPS/ZP/2/2018

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom
Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie
________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Dokument ten Wykonawca ma złożyć w terminie do 3 dni od daty upublicznienia
przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej ( www.dpsjunior.pl w zakładce
przetargi) informacji z otwarcia ofert w tym wykazu złożonych w postępowaniu
ofert .

Oświadczenie / Informacja
o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca: ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
/Oznaczenie Wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i
nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/

Ja niżej podpisany składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych
przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie
Oświadczam, iż: (odpowiednie wybrać)
nie należę do tej samej grupy kapitałowej wraz z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę
w przedmiotowym postępowaniu
należę do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę
w przedmiotowym postępowaniu:
1. …………
2. …………
Uwaga. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.), przez „grupę kapitałową” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom
- świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
....................................................................................
Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
W przypadku Wykonawców wspólnie
z Wykonawców w swoim imieniu.
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Oświadczenie o przynależności bądź nie, załącznik nr 8 do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy DPS/ZP/2/2018 str. 1

