Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.
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Załącznik numer 8 do SIWZ
Zamawiający:
Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 3
86-100 Świecie
Dane Wykonawcy:
))))))))))))))))
))))))))))))))))
(pełna nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.

„Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku
Wodnego w Świeciu”, numer sprawy: VPS.PN.1.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.
z siedzibą w Świeciu (86-100), ul. Sienkiewicza 3 oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że:
□5 nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.
□ 1 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z żadnym
z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
□5 należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) z Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, wskazanymi poniżej, tj.:
a) )))))))))))))))))
(nazwa i adres Wykonawcy)

b) )))))))))))))))))
(nazwa i adres Wykonawcy)
W załączeniu przedstawiamy również dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą/ Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

))))).)))).
(miejscowość, data)

)))))))))).)))))))))
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)

1

- proszę postawić znak „X” przy właściwym wyborze albo niepotrzebne skreślić
Vistula-Park Świecie Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie
REGON: 092386150
NIP: 559-17-17-760
Numer KRS 0000140158 Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 482 500,00 zł Bank Spółdzielczy w Chełmnie 73 9486 0005 0027 3622 2000 0001
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