Krosno, 24.06.2020 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Pałacu
Biskupim, instalacji okablowania strukturalnego oraz modernizację systemu CCTV w Skansenie
Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w ramach zadania Poprawa infrastruktury Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Program: Infrastruktura Kultury

Zamawiający - Muzeum Podkarpackie w Krośnie - zgodnie z zapisami SIWZ Dział XI. Oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia pkt 2.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tei samei grupy kapitałowei:
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie Internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie Internetowej wraz
z Informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
w załączeniu przekazuje wzór oświadczenia.
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Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa PZP)

Biorąc udział w postępowaniu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Pałacu Biskupim, instalacji
okablowania strukturalnego oraz modernizację systemu CCTV w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja
w Trzcinicy w ramach zadania Poprawa infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program: Infrastruktura Kultury
oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

dofinansowanego

(nazwa i adres Wykonawcy)
1. nie należy do tej samej grupy
w przedmiotowym postępowaniu*

kapitałowej

z innymi wykonawcami

biorącymi

udział

2. należy do tej samej grupy kapitałowej, z następującymi wykonawcami biorącymi udział
w przedmiotowym postępowaniu:
*.
(miejscowość), dnia

r.

(podpis)

UWAGA: wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
(miejscowość), dnia

r.
(podpis)
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