
ogłoszenie nr 611202-N-2020 Załącznik do informacji z otwarcia ofert 

z dnia 2020-11-17                                                                         z dnia 1 grudnia 2020r. 

**Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

((Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) z późn. zm.)  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP 

 

Imię i nazwisko (firma), pieczęć Wykonawcy  ......................................................................................  

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

Adres (siedziba) .....................................................................................................................................  

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

 Niniejszym oświadczam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę produktów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych 

w Trzcianie znak sprawy: nr 611202-N-2020 

 

1. nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -  

Prawo zamówień publicznych, wraz z żadnym innym wykonawcą, który złożył ofertę  

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 

 

 

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

Miejscowość i data Pieczęć i podpis** 

 

2. należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy -  

Prawo zamówień publicznych, wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty  

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia  

1)  …………………………………………………………………………………………………….. 

2)  …………………………………………………………………………………………………….. 

... 

oraz przedstawiam wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. 

 

 

 

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

Miejscowość i data Pieczęć i podpis** 

* niepotrzebne skreślić 

UWAGA: Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-12-2020&qindid=805&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1843&qppozycja=1843
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-12-2020&qindid=805&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=1086&qppozycja=1086

