Załącznik nr 5 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:
Załącznik składany w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego
informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Po złożeniu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:
„Dostawa oleju lekkiego na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy
w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Sierzchowach oraz zespołu Szkół w Cielądzu w ilości 150.000 dm3”
oraz zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych
oświadczamy, że:
nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

........................................................
miejscowość , data

……....................................................................
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

UWAGA
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów:
grupa kapitałowa to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca;
przedsiębiorca to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, której nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach
wykonywania takiego zawodu,
c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy,
d) związkach przedsiębiorców to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych
organizacji;
przejęcie kontroli to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które
osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie
decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; zgodnie z art. 4 pkt 4 ww. ustawy.
* niepotrzebne skreślić

