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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/  
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

(w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)  

 

Znak sprawy Adm-227-1/19 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) ........................................................................................... 
 

działając w imieniu i na rzecz : ………………………………………………………………… 
 
............................................................................................................................. ......................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 
 „Dostawa pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych do budynku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6”  
 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

* □ nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

roku o ochronie konkurencji i konsumentów razem z innymi Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty w niniejszym postępowaniu, 

1) * □ należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

roku o ochronie konkurencji i konsumentów razem z innymi Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty w niniejszym 

postępowaniu: ........................................................................................................................................................  

2) * □ nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - /w takim przypadku można złożyć 

rzeczone oświadczenie razem z ofertą przetargową/. 

 

 

……………………………….. , …………………………..  ………………………………… 

(Miejscowość, data)       Podpis, pieczęć imienna uprawnionych  
przedstawicieli Wykonawcy 

 

 

 

* UWAGA: Należy zaznaczyć krzyżykiem „x” pkt1 lub 2 lub 3 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
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przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie bez dodatkowego wezwania zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dziale  IV rozdział XIV ust. 3 SIWZ. W przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę 

w postępowaniu przetargowym, nie ma podstaw do naruszenia uczciwej konkurencji co oznacza iż złożenie 

przedmiotowego oświadczenia staje się zbędne. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcę nie prowadzę do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W 

przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

(wspólników spółki cywilnej) w swoim imieniu. 

 

 


