Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
znak: ………………………….

Składany przez Wykonawcę/ców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert
........................................

.................................. data ......................

(pieczątka Wykonawcy)

INFORMACJA
składana na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn.:
Przebudowa części budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wraz z instalacjami
i siecią komputerową oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Informujemy, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579z późn. zm.):
- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu
złożyli oferty1*
- należymy do tej samej grupy kapitałowej, co następujący Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu
złożyli oferty: */**
Lp
Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

*/ niepotrzebne skreślić
**/ UWAGA
Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

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

1

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) jest mowa o
grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przedsiębiorcę składającego ofertę jako Wykonawca.
Projekt „POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
USŁUG SPOŁECZNYCH” nr umowy:RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

(pieczątka i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA: Niniejszą informację składaną na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp składa każdy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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