
PT-I/DW/71/02/2019                                                                                                                               Załącznik nr ……. 

 

 

Oświadczenie o przynale żności lub braku przynale żności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art . 24 ust. 1 pkt 23 

Prawo zamówie ń publicznych  (dalej jako: pzp) 
 
Ja, niżej podpisany(a)/ My, niżej podpisani 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

....................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 
do wymogów przedszkolnych - etap III”  - obejmujący: przebudowę I piętra i parteru w budynku 
"A", budowę 6 podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłącza energetycznego  

 
I.  W przypadku gdy Wykonawca nie nale ży do żadnej grupy kapitałowej: 
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że nie 
należymy do żadnej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798). 
 
 

.................................                                                            ............................................................................... 

/miejscowość i data/                                                            /podpis i  pieczątka imienna lub czytelny podpis / 

 
II.  W przypadku gdy Wykonawca nale ży do grupy kapitałowej: 

1. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że 
nie nale żymy do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) wraz z innymi Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 

.................................                                                            ............................................................................... 

/miejscowość i data/                                                            /podpis i  pieczątka imienna lub czytelny podpis / 
 

2. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję,  
że należymy do grupy kapitałowej wraz z  
……………………..................................................……………………………………………. 
(nazwa, adres Wykonawcy/ów) 

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
W tym przypadku załączam dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 
..................................                                                            ............................................................................... 

/miejscowość i data/                                                            /podpis i  pieczątka imienna lub czytelny podpis / 

 
Uwaga - Wykonawca wypełnia punkt I lub punkt II. 


