Projekt „1SST2018-20 - First funding line in 2018-2020 for the further development of a European
SST Service provision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Polska Agencja Kosmiczna
ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C)
80-172 Gdańsk
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
INFORMACJA O TYM,ŻE WYKONAWCA NALEŻY DO TEJ
S A M E J G R U P Y K A P I T A Ł O W E J * / albo INFORMACJA O TYM, ŻE
WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITALOWEJ*
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
[pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego przez Polską Agencję Kosmiczną na:
Usługa wydruku, dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych
i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz
dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Polskiej Agencji Kosmicznej
(znak sprawy: BO/2/2020)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843)
- *informujemy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), o której mowa w art.

Projekt „1SST2018-20 - First funding line in 2018-2020 for the further development of a European
SST Service provision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) ……………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………...
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody……………………….……………………………. , że
powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)…………………………………….…………………... nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data __________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu
właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

z

-------------------------------------------------------------------------- albo----------------------------------------------------------------

- *informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369) o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data__________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego
rejestru lub z ewidencji albo pełnomocnictwa)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

