Załącznik nr 7 do siwz

Oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej
Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Zakup oraz wdrożenie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z
platformą edukacyjną do trzech szkół (Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Szkoły Podstawowej w
Oblęgorku oraz Gimnazjum w Oblęgorku), zakup min. 351 kont użytkowników elektronicznego
dziennika z dwuletnim dostępem, przeprowadzenie szkoleń pracowników/nauczycieli z obsługi
dziennika elektronicznego, zakup 2 szt. rutera – bezprzewodowego dostępu do sieci dziennika
elektronicznego, zakup 2 hybrydowych punktów dostępu do WiFi oraz zakup i dostawa urządzeń do
pracy z dziennikiem elektronicznym (35 szt. tabletów), bezprzewodowego systemu do testów
(zestaw 32 szt. pilotów), 1 szt. drukarki atramentowej kolorowej, 3 szt. laptopów
z oprogramowaniem MS Office, w ramach projektu, pn. „ Wspólnie osiągniemy sukces” o numerze
identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic z
jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
siwz. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d Pzp, oświadczamy, że:
nie należymy* / należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 Pzp *
** Załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
* Niepotrzebne skreślić
** Tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej.
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