Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr7 do SIWZ
Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń
Wg informacji otrzymanych od Ubezpieczycieli od 2013 r. do 17.02.2017 r. zostały wypłacone odszkodowania i ustanowione rezerwy na sprawy w toku jak
poniżej

Rodzaj
ubezpieczenia
OC
komunikacyjne
AC
komunikacyjne

2013

2014

Ilość
szkód

Wypłata

Ilość
szkód

-

-

7

-

-

1

Zamawiający: Powiat Oleski

2015

2016

2017

Ilość
szkód

Wypłata

Ilość
szkód

Wypłata

62 999,07 zł

1

656,86 zł

-

-

816,04 zł

1

Wypłata

646,22 zł
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1

891,07 zł

Ilość
Wypłata
szkód

Rezerwy TU
na
wypłacenie
szkód

-

-

26 252,85 zł

-

-

-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy:

……………………………………………………………………..

Numer REGON:

……………………………………………………………………..

Numer NIP:

……………………………………………………………………..

Działając zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265 z
późn. zm.), w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Oleskiego”
oświadczamy, że:
- reprezentowany przez nas Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)
*
- reprezentowany przez nas Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)
i przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca:
...……………………………………………….………………………………….*
* niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
……………………….,

dnia ………………………………..…..

(miejscowość i data)

UWAGI:
1. Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
tj. dotyczących:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym
Wykonawcą, który należąc do tej samej grupy kapitałowej złożył na tę samą część zamówienia odrębną
ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie
składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający: Powiat Oleski
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