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Załącznik Nr 4 

Znak sprawy: ZP/1/04/2018 

 

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

(nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres) 

 

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

( numer tel) 

 

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

(fax) 

 

 

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ1 

Informuję, że*: 

 nie należę do 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 oferty  

w postępowaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Kaplicy Cmentarnej  na dz. ew. 4992/13; 

4992/14; 4992/2 i 5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania 

centralnego, elektryczną oraz przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem wodociągowym na 

potrzeby hydrantu zewnętrznego”, prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

w Leżajsku. 

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

i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Kaplicy Cmentarnej  na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 

4992/2 i 5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, 

elektryczną oraz przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem wodociągowym 

 na potrzeby hydrantu zewnętrznego”, prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  

w Leżajsku 

 

1. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………  

2. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………  

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

…………………………………………… 

(podpis osób(-y) uprawnionej 

do składania oświadczenia 

woli w imieniu wykonawcy) 

* zaznaczyć odpowiednie 

 

 

                                                           
1 Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  

(o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).  


