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Załącznik nr 4 do specyfikacji 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 POWIATOWY OŚRODEK  
                                                                       DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

                                                                       UL. JACKOWSKIEGO 18 
                                                                        60-509 POZNAŃ 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na: 

1. Część I przedmiotu zamówienia: Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla 

Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie dokumentacji technicznej z 

opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2010-2016.* 

2. Część II przedmiotu zamówienia: Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki 

ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 

302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) w ramach 

projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 

2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020. * 

składam niniejsze oświadczenie: 

 

OŚWIADCZENIE 

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego,  

informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy) 

 

Składając ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

oświadczam, że wykonawca: 

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych*, 

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych*. 

 

W przypadku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej (JEŻELI DOTYCZY): 
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1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

3. ............................................................................................ 

Uzasadnienie, iż istniejące między wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (JEŻELI DOTYCZY):  

 

 

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

 

 

 

  ……………………………………, dnia ……………………… …………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


