
 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ  

 
……………………………………………. 
                 (pieczęć) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: remont i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół  

– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

w celu ich dostosowania do potrzeb kształcenia zawodowego w ramach projektów współfinansowanych przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe  

na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2015 r., poz., 2164 ze zm.) 

 

- Oświadczam/y, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)* 

 

- Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), co podmioty wymienione poniżej* 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

 
Uwaga! Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inny podmiot biorący udział  
w postępowaniu, to w załączeniu do niniejszego oświadczenia Wykonawca może przedłożyć dowody,  
że powiązania z innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
  
 
….............................................  dnia …............................. r. 

….....................….......….............................. 

(czytelny podpis i pieczęć osoby  upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* nieodpowiednie skreślić 

 


