Załącznik nr 1a do SIWZ
(pieczęć firmy)

miejscowość, data ...................
FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy: ................................................................................................................................
Nazwa:
Siedziba:.................................................................................................................................................
NIP .............................................................. REGON...........................................................................
Numer telefonu.......................................... Numer faksu:.................................................................
e-mail ....................................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.:
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych” Część 1 - Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie
miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrydy” oferujemy wykonanie
zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę
ryczałtową:
Cena Netto: ........................................................................... zł.
(słownie: …………………………………….……………………………………………………… )
podatek VAT: ……………………………………………. zł.
(słownie: ………………………………….………………………………………………………… )
Brutto: …………………………………………………….. zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………… )
w tym:
1. Sporządzenie dokumentacji technicznej:
Cena Netto: ........................................................................... zł.
(słownie: …………………………………….……………………………………………………… )
podatek VAT: ……………………………………….zł.
(słownie: ………………………………….………………………………………………………… )
Brutto: ……………………………………………….zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………… )
2. Wykonanie robót:
Cena Netto: ........................................................................... zł.
(słownie: …………………………………….……………………………………………………… )
podatek VAT: ……………………………………….zł.
(słownie: ………………………………….………………………………………………………… )
Brutto: ……………………………………………….zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………… )

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
jej załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
2. Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia Części 1 - Przebudowa drogi gminnej na
działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości
Świrydy zgodnie z terminem określonym w SIWZ, tj. do dnia 31.08.2020 r., z tym, że:
a) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej - do dnia 28.02.2020 r.,
b) wykonanie robót - do dnia 31.08.2020 r.
3. Oświadczamy, że akceptujemy terminy i warunki płatności za wykonanie przedmiotu
zamówienia na zasadach opisanych we wzorze umowy.
4. Deklarujemy okres rękojmi i gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia na okres …….
miesięcy liczone od daty końcowego bezusterkowego odbioru zamówienia lub w przypadku
stwierdzenia usterek od daty ich usunięcia co stwierdzone zostanie odrębnym protokołem
sporządzonym w terminie 3 dni od daty usunięcia.
5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
Lp. Nazwa adres
Nazwa części zamówienia
Podwykonawcy
6.
7.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania
stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach
określonych w SIWZ.
9. Wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (*Wykonawca wykreśla niepotrzebne). Powyższy obowiązek
podatkowy
będzie
dotyczył
………………………………………………………………………..* (*wpisać nazwę/rodzaj
towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami od podatku towarów i usług) objętych przedmiotem
zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto
(bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………………… zł.
10. Wadium
w
kwocie
..........……
zostało
wniesione
w
dniu………..
w
formie/for-mach: ................
11. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:
................................................................................................................................................................
11. Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający.
12. Oświadczamy na podstawie art.8 ust.3 ustawy Pzp, że:
a) żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

b)

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji

Numery stron
w ofercie
od
do

Uzasadnienia
zastrzeżenia
dokumentów:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

(Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki)

Załącznik nr 1b do SIWZ
(pieczęć firmy)

miejscowość, data ...................
FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy: ................................................................................................................................
Nazwa:
Siedziba:.................................................................................................................................................
NIP .............................................................. REGON...........................................................................
Numer telefonu.......................................... Numer faksu:.................................................................
e-mail ....................................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.:
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych” Część 2 - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo”
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, za cenę ryczałtową:
Cena Netto: ........................................................................... zł.
(słownie: …………………………………….……………………………………………………… )
podatek VAT: ……………………………………………. zł.
(słownie: ………………………………….………………………………………………………… )
Brutto: …………………………………………………….. zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………… )
w tym:
1. Sporządzenie dokumentacji technicznej:
Cena Netto: ........................................................................... zł.
(słownie: …………………………………….……………………………………………………… )
podatek VAT: ……………………………………….zł.
(słownie: ………………………………….………………………………………………………… )
Brutto: ……………………………………………….zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………… )
2. Wykonanie robót:
Cena Netto: ........................................................................... zł.
(słownie: …………………………………….……………………………………………………… )
podatek VAT: ……………………………………….zł.
(słownie: ………………………………….………………………………………………………… )
Brutto: ……………………………………………….zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………… )
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
jej załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
2. Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia Części 2 - Przebudowa drogi gminnej
Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo zgodnie z terminem określonym w SIWZ, tj. do dnia
31.08.2020 r., z tym, że:
a) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej - do dnia 28.02.2020 r.,
b) wykonanie robót - do dnia 31.08.2020 r.
3. Oświadczamy, że akceptujemy terminy i warunki płatności za wykonanie przedmiotu
zamówienia na zasadach opisanych we wzorze umowy.
4. Deklarujemy okres rękojmi i gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia na okres …….
miesięcy liczone od daty końcowego bezusterkowego odbioru zamówienia lub w przypadku
stwierdzenia usterek od daty ich usunięcia co stwierdzone zostanie odrębnym protokołem
sporządzonym w terminie 3 dni od daty usunięcia.
5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
Lp. Nazwa adres
Nazwa części zamówienia
Podwykonawcy
6.
7.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania
stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach
określonych w SIWZ.
9. Wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (*Wykonawca wykreśla niepotrzebne). Powyższy obowiązek
podatkowy
będzie
dotyczył
………………………………………………………………………..* (*wpisać nazwę/rodzaj
towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami od podatku towarów i usług) objętych przedmiotem
zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto
(bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………………… zł.
10. Wadium
w
kwocie
..........……
zostało
wniesione
w
dniu………..
w
formie/for-mach: ................
11. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:
................................................................................................................................................................
11. Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający.
12. Oświadczamy na podstawie art.8 ust.3 ustawy Pzp, że:
a) żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
b)
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji

Numery stron
w ofercie
od
do

Uzasadnienia
zastrzeżenia
dokumentów:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

(Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki)

Załącznik nr 2 a do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych” Część 1 - Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie
miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrydy” prowadzonego przez
Gminę Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………..
……...........…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY,
ZAMIERZA POWIERZYĆ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:

KTÓREMU

WYKONAWCA

Oświadczam,
że
w
stosunku
do
podwykonawcy/ów:
……………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu
zamierzam powierzyć wykonania część zamówienia nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych” Część 1 - Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie
miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrydy” prowadzonego przez
Gminę Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, oświadczam, że spełniam warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 2 b do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych” Część 2 - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo”
prowadzonego przez Gminę Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………..
……...........…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY,
ZAMIERZA POWIERZYĆ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:

KTÓREMU

WYKONAWCA

Oświadczam,
że
w
stosunku
do
podwykonawcy/ów:
……………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu
zamierzam powierzyć wykonania część zamówienia nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych” Część 2 - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo”
prowadzonego przez Gminę Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3 a do SIWZ

(pieczęć firmy)

miejscowość, data ..........................

OŚWIADCZENIE
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Niniejszym oświadczam, że:
1.

nie należę do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na
terenie Gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” Część 1 - Przebudowa
drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354
w obrębie miejscowości Świrydy” *
lub
2. należę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *
w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2018 r. poz. 798 z późn. zm.).
Poniżej przedstawiamy listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu
należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………………………..
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga!
Niniejsze oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp.

……….……………………………
(Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 b do SIWZ

(pieczęć firmy)

miejscowość, data ..........................

OŚWIADCZENIE
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Niniejszym oświadczam, że:
1.

nie należę do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na
terenie Gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” Część 2 - Przebudowa
drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo” *
lub
2. należę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *
w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2018 r. poz. 798 z późn. zm.).
Poniżej przedstawiamy listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu
należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………………………..
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga!
Niniejsze oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp.

……….……………………………
(Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki)
* niepotrzebne skreślić

