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...................................................................... 
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ((Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z pózn. zm. tekst jedn. Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933. ) 

 Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-

Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny  z OZE”, w imieniu 

Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................ 

Adres (siedziba) Wykonawcy:.................................................................................. 

informuję, że: 

CZĘŚĆ A* 

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

konsumentów (Dz.U. 2017 poz. 229),o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

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

miejscowość i data      podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

       do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

CZĘŚĆ B* 

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

konsumentów (Dz.U. 2017 poz. 229),o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

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

miejscowość i data      podpisy i pieczątki osób uprawnionych  

       do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

UWAGA: Wykonawca wypełnia Część A lub Część B niniejszego Załącznika. 

Niniejszą informację składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 


