Załącznik nr 6 do SIWZ
NZ-ET/I/PN/02/18
Oświadczenie składane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. .86 ust. 5 ustawy
Pzp.
Oświadczenie wykonawcy
składanie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, dotyczące przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
My, niżej podpisani:
...............................................................................................................................................
......
(imię i nazwisko)

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:
...............................................................................................................................................
.....
(nazwa Wykonawcy i adres siedziby)

...............................................................................................................................................
......
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Dostawa paliw do pojazdów dla MSPiR.
Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/02/18

1. * oświadczam/y, że Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia
zamówienia

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

2. *oświadczam/y, że Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia
zamówienia: **

Lp.
1

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

...

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

* Wykonawca zgodnie ze stanem faktycznym, zobowiązany jest złożyć oświadczenie w
brzmieniu określonym w pkt 1 lub pkt 2
** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty, wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące
powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

