Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Zakup energii elektrycznej
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu na 2020 r.
Nr sprawy ZS/D_17/19/B

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:
Nazwa: ……….......................................................................……………............................................................................
Adres: ………………..........................................................................................................................................................

Oświadczam, że ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
oświadczam, że:
1) należę do grupy kapitałowej (*)
2) nie należę do grupy kapitałowej (*)
(*) – niepotrzebne skreślić
(W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U.
z 2018r. poz. 798 z późniejszymi zmianami) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy dostawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.)

Data ..............................................

…………………………………………………………………
Pieczęci i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4
WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ
Zakup energii elektrycznej
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu na 2020 r.
Nr sprawy ZS/D_17/19/B

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:
Nazwa: ……………..........................................................................……............................................................................
Adres: ………………..........................................................................................................................................................
Wykaz wykonanych zadań ( minimum 1 ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ( tj. dostawa min. 4500 MWh/rok
energii elektrycznej ), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz
z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

Lp.

Nazwa
Zamawiającego

Termin
realizacji
(miesiąc,
rok)

Nazwa zamówienia
i miejsce realizacji

Wartość
kontraktu
Wykonawcy

1.

2.

3.

Data ....................................

…………………………………………………………………
Pieczęci i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

