Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
…………………………………
(pieczątka Wykonawcy

OŚWIACZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY
PZP

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest „Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz
z udostępnieniem sal konferencyjnych dla uczestników szkoleń dla doradców
w województwie lubelskim, dolnośląskim i podkarpackim uczestniczących
w projekcie „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi
doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu
zastępstw” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Działając w imieniu Wykonawcy:…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy)

świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego
oświadczam, że:
1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ:
Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.),

………...... dnia …………2020 r.

……………………………………………
podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania Wykonawcy
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2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ:
Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.
zm.),

………...... dnia …………2020 r.

……………………………………………
podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania Wykonawcy

_____________________________________________________________________
3. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ:
Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. (podać pełną nazwę
(firmę) oraz adres wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej) :
………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 24
ust. 11 ustawy Pzp przedstawiam dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania ze wskazanym powyżej wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia, tj. ………………………...

………...... dnia …………2020 r.

……………………………………………
podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania Wykonawcy
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