Załącznik Nr 6
do SIWZ
Wzór informacji dotyczącej
grupy kapitałowej

(pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA
Składana na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz.2164). Informuję, że nie* należę/my do grupy
kapitałowej1,* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634), o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz.2164).
Informację przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na
zadanie pn.:
REMONT I ARANŻACJA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO
- SOCJALNEGOZ CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ I HALĄ WARSZTATOWĄ MIEJSKIEGO
ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ, SPÓŁKA Z O.O.
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami),
świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego
*niepotrzebne skreślić !!!!

Miejscowość ....................................., dnia.........................................

Podpisano : ......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) 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 tego przedsiębiorcę.

Załącznik Nr 6*
do SIWZ Wzór
Listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej

(pieczęć Wykonawcy)

Lista podmiotów, składana na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164), należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164)
1 ……………………………………………………………………………………………….
2 ……………………………………………………………………………………………….
3 …………………………………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………………………………
5 …………………………………………………………………………………………………
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami),
świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.
Listę przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
REMONT I ARANŻACJA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO
- SOCJALNEGOZ CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ I HALĄ WARSZTATOWĄ MIEJSKIEGO
ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ, SPÓŁKA Z O.O.

Miejscowość………………….., dnia …………………

Podpisano :…………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

