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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

o której mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  

„Budowa budynku administracyjno-biurowego według projektu typowego  

OFFICE 1/DCU04 po adaptacji” 

 

 

oświadczam, że na dzień składania ofert jako Wykonawca: 

 

nie należę* do żadnej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), a tym 

samym z żadnym Wykonawcą, który złoży/ł ofertę w niniejszym postępowaniu nie 

należę do tej samej grupy kapitałowej 

 nie należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z żadnym 

Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu 

należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), z następującymi 

wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

 

1)…………………………………………………………………………………………… 

 

2)…………………………………………………………………………………………… 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

*niepotrzebne skreślić 

**zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 

jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

 

………………..……., dnia ………….……. r. 

….………………………………………. 
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 


