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Załącznik nr 7a do SIWZ 

 

 

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................... 

Adres wykonawcy …………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................... 

Telefon/faks................................................................................................................... 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

pod nazwą:  

 

Remont sanitariatów w budynku  
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie 

Numer sprawy: 271.9.2014 
 

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 

upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

 

należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz przedstawiam listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych 

Lp. Nazwa podmiotu należącego  

do tej samej grupy kapitałowej 

Adres (siedziba) podmiotu należącego  

do tej samej grupy kapitałowej 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Lista może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba 

 

 

...........................................                                          ......................................................... 

(miejscowość i data)                                               (podpis osób(-y) uprawnionej do składania  

                                                                                   oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) 

 

Uwaga: Wykonawca wypełnia i załącza do oferty tylko jedną- właściwą dla siebie część 

Załącznika nr 7: Załącznik 7a lub Załącznik 7b 
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Załącznik nr 7b do SIWZ 

 

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................... 

Adres wykonawcy …………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................... 

Telefon/faks................................................................................................................... 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

pod nazwą:  

 

Remont sanitariatów w budynku  
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie 

Numer sprawy: 271.9.2014 
 
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 

upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

 

 

 

 

 

...........................................                                          ........................................................... 

(miejscowość i data)                                               (podpis osób(-y) uprawnionej do składania 

                                                                                 oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) 

Uwaga: Wykonawca wypełnia i załącza do oferty tylko jedną- właściwą dla siebie część 

Załącznika nr 7: Załącznik 7a lub Załącznik 7b 

 


