
WYKONAWCA 

………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę) 

 

......................................, dnia .............................. 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Dostawa licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek 

oprogramowania Microsoft na warunkach określonych w umowie Microsoft Enterprise nr 

80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations 

Limited B.V. spółką prawa irlandzkiego 

 

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie Zamawiającego:  

 

 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) z żadnym z tych 

Wykonawców*; 

 należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) *, w której skład wchodzą 

następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: 

 

Nr 

oferty  

Nazwa Wykonawcy  Cena   

1.  APN Promise S.A. 

ul. Domaniewska 44 a  

02 – 672 Warszawa 

 

24.548.430,45 zł 

2.  Integrted Solutions Sp. z o.o.  

ul. Skierniewica 10a 

01 – 230 Warszawa 

 

24.708.679,63 zł 

3.  Comparex Poland Sp. z o. o. 

ul. Równoległa 2 

02-235 Warszawa 

 

24.587.700,00 zł 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: 

………………………………………………….. 

 

 

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

podpis i pieczęć Wykonawcy 



w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy 

Wykonawca 

* właściwe zaznaczyć. 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 184 ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 


