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_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

……………..………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1

Ja/my niżej podpisany/i:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Po zapoznaniu się z informacją podana przez Zamawiającego na stronie internetowej 
z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na:
„Sukcesywna  dostawa  oleju  napędowego  na  potrzeby   Zakładu  Gospodarki
Komunalnej Gminy Kodrąb w 2020r” oświadczamy, że:

1. * nie należymy   do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.
184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu

…………….……………………..……..                                    …………………………………………
            (miejscowość, data)                             (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

                                                                                                                                 do występowania w imieniu Wykonawcy 2) 

2. *  należymy do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  184)*,  
z  wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty  w ww.  postępowaniu (należy  podać nazwy  
i adresy siedzib):
Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby

1

2

…………….……………………..……..                                       …………………………………………
            (miejscowość, data)                                 (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

                                                                                                                                   do występowania w imieniu Wykonawcy 2)

*  -  Należy  wypełnić  pkt.  1  lub  pkt  2.  W  przypadku  złożenia  oświadczenia  o  treści  z  pkt.  2
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1 Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
    informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania
    ze strony zamawiającego).
2  Wymagany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
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