
  

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 1 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola w Wielopolu 

Skrzyńskim  

ja /my* niżej podpisany /i* .................................................................................................... 

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

reprezentując wykonawcę*..................................................................................................... 

stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówieo publicznych oświadczam co następuje: 

Po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną w dniu ………………………..na stronie internetowej 
Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , oświadczamy, że2: 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184 z późo. zm.) o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184 z późo. zm.) o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu. W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty:  

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

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

3)……………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślid lub pominąd. 

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

i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184 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.  

 

Miejscowośd i data:………… __ __ 2017 r.                                         

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

Podpis Wykonawcy 

 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

                                                           
1  

   Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2 

   Właściwe zaznaczyć. 


