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UWAGA: Nie dołączać do oferty. Poniższe oświadczenie (oryginał) należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia  
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 

Zamawiający:  
Szkoła Podstawowa w Nieparcie 
Niepart 45 
63-840 Krobia 
Adres do korespondencji: 
Gostkowo 87 
63-910 Miejska Górka 

 
Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nieparcie w roku szkolnym 

2020/2021”, prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Nieparcie, oświadczam, co następuje1: 

 

 nie należę/ymy do grupy kapitałowej2 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli  

w niniejszym postępowaniu oferty;  

 należę/ymy do grupy kapitałowej2  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli                  

w niniejszym postępowaniu oferty. 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. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, 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.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X 
2 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się 

przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 


