Niniejsze oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, powinno zostać złożone przez
Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.aps.edu.pl
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Nie należy składać wraz z ofertą!
Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonawca:
…...................................………..........…………….........................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…............................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania
inwestycyjnego p.n. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie” obejmujących budowę budynku „D””, po zapoznaniu się
z informacjami zamieszczonymi przez Zamawiającego na stronie internetowej. zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, oświadczam że:
*nie należę do grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) z żadnym
z Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie w niniejszym Postępowaniu,
*należę do grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) z Wykonawcą
/Wykonawcami którzy złożyli oferty w terminie w niniejszym postępowaniu, tj.
..................................................................................................................................................................
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy
Pzp) z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie w niniejszym Postępowaniu może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
*Do niniejszego oświadczenia dołączone zostały dowody na to, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji:
1. ….........................................
2. ….........................................

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)

….............................………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
powinno zostać złożone przez każdego z Wykonawców osobno.

