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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ1  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zagospodarowanie zespołu komórek 

lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego” 

Ja, niżej podpisany....................................................................................................... 

reprezentując Wykonawcę/ów .............................................................................................. 

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

oświadczam2, że na dzień składania ofert (po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie 

internetowej (http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html) informacją z otwarcia ofert3) 

Wykonawca: 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.) 

z innymi Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.  

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), w której 

skład wchodzą następujący Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty 

w przedmiotowym postępowaniu:  

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

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

 
Korzystając z uprawnienia o którym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy przedstawiam 
następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą/ami nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

[Brak zaznaczenie żadnego z kwadratów i niewypełnienie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - 

przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wstawieniu daty na dokumencie będzie rozumiane jako informacja o 

nieprzynależeniu do grupy kapitałowej.] 

 

 

………………        …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
       Podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                 
1
 Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2
 Stosowne oświadczenie o przynależności bądź nie, do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć wyłącznie 

w odniesieniu do kręgu Wykonawców którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postepowaniu. Jeśli zatem 

wykonawca należy do grupy kapitałowej, ale żaden z podmiotów należących do tej grupy nie złożył odrębnej oferty 

w tym postepowaniu, wykonawca oświadcza iż nie należy do tej samej grupy kapitałowej. 
3
 Oświadczenie to jest składane bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert. 

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

