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Załącznik Nr 7 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 

LUTEGO 2007 ROKU O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (DZ.U. 

2015 R. POZ. 184) 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o 

łącznej powierzchni ok. 25 m2 do modernizowanego budynku przy ul. 4 Pułku Piechoty 

Wojska Polskiego 2; w Puławach”.  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45421132-8 – instalowanie okien. 

 

Dostawy objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w ramach projektu pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej przedsiębiorstwa OPEC Sp. z o. o. w Puławach” (Działanie 15.1) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

NA LATA 2014-2020, w związku z wnioskiem o dofinansowanie nr RPLU.15.01.00-IP.01-

06-001/22. 

 DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 OPEC Sp. z o. o. w Puławach 

 Ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy 

 DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Nazwa i adres: Wykonawcy /lub Wykonawców (w przypadku, gdy: oferta składana jest 

przez  podmioty występujące wspólnie lub w przypadku spółki cywilnej należy podać nazwy 

/firmy/ i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem; zgodnie z art. 

43 (4) kc firmą wykonawcy będącego osobą fizyczną jest jej imię i nazwisko.) 

 Nazwa firmy ......................................................................................................................... 

 adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: ........................................................................................... 

 Nr telefonu/faks .................................................................................................................... 

 NIP ..................................................... REGON ................................................................... 

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty):  

………………………………………………………………………………………………..…….. 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

• nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.  

Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o 

łącznej powierzchni ok. 25 m2 do modernizowanego budynku przy ul. 4 Pułku Piechoty 

Wojska Polskiego 2; w Puławach”.  
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV):Główny kod CPV: 45421132-8 – instalowanie okien. 

 

Dostawy objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w ramach projektu pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej przedsiębiorstwa OPEC Sp. z o. o. w Puławach” (Działanie 15.1) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

NA LATA 2014-2020, w związku z wnioskiem o dofinansowanie nr RPLU.15.01.00-IP.01-

06-001/22. 

• należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. 

Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o 

łącznej powierzchni ok. 25 m2 do modernizowanego budynku przy ul. 4 Pułku Piechoty 

Wojska Polskiego 2; w Puławach”.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):Główny kod CPV: 45421132-8 – instalowanie okien. 

 

Dostawy objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w ramach projektu pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej przedsiębiorstwa OPEC Sp. z o. o. w Puławach” (Działanie 15.1) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

NA LATA 2014-2020, w związku z wnioskiem o dofinansowanie nr RPLU.15.01.00-IP.01-

06-001/22. 

 
 

1……………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

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

 

……………………………………………….. 
(Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

………………………......., dnia ............................. 
       (Miejscowość i data) 

Uwaga:  
Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert (o której mowa w Części XV ust. 6 SWZ), samodzielnie (bez odrębnego 
wezwania ze strony Zamawiającego).  

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 


