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Załącznik nr 4 do SWZ – wzór

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma/imię i nazwisko, adres)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
złożone na podstawie i w trybie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Składając ofertę w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”, oświadczam, że:
−

−

nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), wraz z żadnym innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu;
należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), wraz z następującym Wykonawcą, który
również
złożył
odrębną
ofertę
w
przedmiotowym
postępowaniu:
............................................................................................................... {należy wymienić wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, a którzy pozostają w tej samej grupie
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 275.), do której należy Wykonawca składający oświadczenie}.
Jednocześnie dołączam do niniejszego oświadczenia dokumenty lub informacje potwierdzające
przygotowanie oferty niezależnie od wyżej wskazanych Wykonawców należących do tej samej grupy
kapitałowej.

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM
PODPISEM ELEKTRONICZNYM
Zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub
z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

