Znak sprawy ZP/TP-1/231/2021
Załącznik nr 6 A do SWZ
Oświadcz. art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp

...................................................................
...................................................................
...................................................................
Nazwa Wykonawcy, adres

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
– zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp [zgodnie z zapisami 7.3.2.5., w odniesieniu do punktu 7.3. SWZ]

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie i wdrożenie systemu” w ramach Projektu p.n.
„PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”
[z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego]

prowadzonego przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oświadczam/ oświadczamy, że:
 Nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej1 wraz z Wykonawcami, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 2086), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 Należę/ należymy do grupy kapitałowej2 wraz z Wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Do tej samej grupy kapitałowej należą Wykonawcy,
którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, tj.:
1

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 2086) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2

j.w.
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1)

………………………………………………………………………………………………

2)

………………………………………………………………………………………………

3)

………………………………………………………………………………………………

...................................................................... ............................................................................
Data, czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

O ile dotyczy, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z i innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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