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          Załącznik nr 6 do SIWZ 

                  DPS PN 1/2019 

 
nazwa Wykonawcy 

 

 

adres 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 369) 

 

 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.  

„SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 

    DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  w ZBOROWIE” 

Znak sprawy: DPS PN 1/2019 

 

Ja (imię i nazwisko),  __________________________________________________________  

reprezentując wykonawcę (nazwa) ________________________________________________ 

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:  

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej*, 

- nie należę do tej samej do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców biorących udział 

w niniejszym postępowaniu* 

- należę do tej samej grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą ..........................................................*  

(wskazać nazwę wykonawcy, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) 

*Niewłaściwe skreślić 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

   

miejscowość, data  czytelny podpis Wykonawcy 

Pouczenie: 

1. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie informację z otwarcia, zgodnie 

z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Każdy z wykonawców, który złoży ofertę w postępowaniu zobowiązany 

będzie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej informacji, samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, złożyć 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 

określonym niniejszym drukiem; 

2. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, nie będą zachodzić przesłanki do badania okoliczności 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w związku z czym oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie będzie dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania. Niezłożenie tego oświadczenia przez wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu, 

nie wywoła dla niego ujemnych skutków prawnych; 

3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum) 

powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno. 


