
Załącznik nr  4 do SIWZ 
 

 OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp 

      
Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy   .................................................................................................................................................. 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 
 

„ Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie „ 

po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie  http://www.dpswloszczowa.pl/  zgodnie art. 24 ust. 11 
ustawy – Prawo Zamówieo Publicznych  (t. j .Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.)  

 
1.  Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184. 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 23 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia**: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody …………………………………………………………………., że powiązania z 
Wykonawcą (nazwa i adres) ………………………………………………………. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
.........................dn.  ..................                                           .......................................................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeo woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
2.  Oświadczam, że nie  przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 
2007r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184. 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia**. 
 
 
.........................dn.  ..................                                           .......................................................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeo woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy   z 
partnerów konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy. 
** Niepotrzebne skreślid. 
 
 
 
 
UWAGA: Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp. 

 

http://www.dpswloszczowa.pl/

