
Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/64/2019/ADM: 
ogłoszenie z dnia 30.04.2019r. o zmianach  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 3 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów 

 
 składane przez Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy – prawo zamówień publicznych, w terminie do 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – prawo 
zamówień publicznych 
 
 
Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................................... 
 
Adres: ............................................................................................................................................................... 
 
 
1. Działając imieniem Wykonawcy oświadczam (-amy), że nie należę (-ymy) do grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 
z 2018r. poz. 798 z późn. zm), z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na 
stolarkę drewnianą zespoloną, w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, prowadzonego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pod nr 
ZGM/DZ/64/2019/ADM. 

 
 
 
 

.................................................. 
/data/ 

 .................................................. 
/podpis Wykonawcy/ 

 

2. Działając imieniem Wykonawcy oświadczam (-amy), że należę (-ymy) do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 
z 2018r. poz. 798 z późn. zm), z niżej wskazanym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym 
postępowaniu: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

W związku z powyższym oświadczam (-my) i załączam (-my) dowody, że powiązania z tym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

 
 
 
 
 

.................................................. 
/data/ 

 .................................................. 
/podpis Wykonawcy/ 
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3. Działając imieniem Wykonawcy oświadczam (-amy), że nie należę (-ymy) do żadnej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. 
Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm). 

 
 
 
 

.................................................. 
/data/ 

 .................................................. 
/podpis Wykonawcy/ 

 


