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Wykonawca: 

………………………………………………

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPIATAŁOWEJ 
(na podstawie art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych)  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn: Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków 

Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Przedszkolak na start., 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oświadczamy, że: 

 
nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm) tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz.369), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 
niniejszym postępowaniu* 
 
należymy do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm) tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz.369), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 
niniejszym postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, 
stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia. 
 
Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
Miejscowość …………….……. …, dnia ………….……. r. 
 
 

                                                                        .................................................................................. 
            [czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                             imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  
                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców 
* jeśli nie dotyczy skreślić całe zdanie 
 


