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.................................................... 
     pieczęć firmowa Wykonawcy 
 

Zamawiający 
Instytut Łączności - PIB 
Ul. Szachowa 1 
04-894 Warszawa 

 

 

INFORMACJA/OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

  
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………….. 
 
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………. 
 
NIP ……………………………………. Regon …………………………………………………… 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Instytutu 
Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy  ul Szachowej 1,  Gdańsku 
przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38. 
 
Oświadczamy, że  
 
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) 
 
co oznacza, że: 
I. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej¹, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)* 
 
II. należymy do tej samej grupy kapitałowej¹, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),lecz 
pomimo naszej przynależności do ww grupy, (na dowód czego przedkładamy w załączeniu do 
niniejszego oświadczenia stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej), oraz złożenia przez nas odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące 
między nami powiązania nie prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji pośród Wykonawców 
biorących udział w niniejszym  postępowaniu.* 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców  

 
¹zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
nr 50, poz. 331, z późn. zm) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy 
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 
tego przedsiębiorcę. 
 
 
 
 
    
miejscowość,  data               . 

                              
           
                                    pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do 
     reprezentowania  Wykonawcy   
   
 

Nr sprawy: DAG/A- 1/2014 


