
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Usługa archiwizacji  danych cyfrowych filmów animowanych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej zdigitalizowanych i zrekonstruowanych cyfrowo w ramach 

projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji 

(kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”. Znak postępowania: SFR/I/2020 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

(pieczęć lub nazwa Wykonawcy) 

Lista Podmiotów/OŚWIADCZENIE 
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 

UWAGA:  

W zależności od wyboru Wykonawcy: 

Punkt I. wypełnia każdy Wykonawca należący do grupy kapitałowej przed upływem terminu składania ofert i składa wraz z ofertą.  

Punkt II. wypełnia każdy Wykonawca należący do grupy kapitałowej i składa Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 

I. 

Mając na uwadze treść art. 24 ust. 11 Ustawy OŚWIADCZAMY, że należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy w zw. z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369) i jednocześnie wskazujemy podmioty z nami powiązane: 

 

Grupa kapitałowa 

Lp. Firma przedsiębiorcy: Adres przedsiębiorcy: 

1.   

2.   

 

II. 

Działając na podstawie art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy, OŚWIADCZAMY, iż nie przynależymy do 

tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 

Postępowaniu/przynależymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty w przedmiotowym Postępowaniu*: 

 Lp. Firma Wykonawcy: Adres Wykonawcy: 

1.   

2.   

 

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym Postępowaniu, 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w Postępowaniu.   

 

 

…………………, dnia ………… 2020 r. 

 

…………………………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 


