Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, przedmiotem których jest:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy”
Znak sprawy: DZ-2501/246/18
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Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczenie wykonawcy
Dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt. 23
art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz jego Oddziału w
Zduńskiej Woli
Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
1. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) *

……………………….(miejscowość), dn… …………r.

…………………………………
(podpis)

2. Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej, które złożyły
ofertę w tym postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib) *.

Lp.
1
2
3

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

………….………….............
data i podpis czytelny
lub parafa z pieczęcią imienną
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Uwaga:
Wykonawca nie ma obowiązku składać pełnego wykazu podmiotów w zakresie tzw. grupy
kapitałowej, o której mowa powyżej. Należy wypełnić ww. wykaz tylko wtedy, gdy odrębną
ofertę złożył samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami podmiot należący do tej samej
grupy kapitałowej, co wykonawca składający tę ofertę.
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

……………………….(miejscowość), dn… …………r.

…………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełna

świadomością

konsekwencji

wprowadzania

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………….(miejscowość), dn… …………r.

…………………………………
(podpis)

*Niepotrzebne skreślić

………….………….............
data i podpis czytelny
lub parafa z pieczęcią imienną

