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 Załącznik Nr 5  do SIWZ ZP.271.1.12.2019 

 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

 

 

 

 

 

 
                Pieczątka firmowa Wykonawcy 

Oświadczenie o przynależności 

albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Dotyczy oferty: złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w 

związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie” 

współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”   (postępowanie nr 

ZP.271.1.12.2019), w imieniu Wykonawcy: 
 

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

................................................................................................................................................................. 
(nazwa Wykonawcy) 

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tj. m.in. z firmami oraz adresami 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu, oświadczam, że: 

 * nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

 * należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   

3.   
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Niniejszym składam dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu: 

 

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

 

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

 

 

………………… (miejscowość), dnia ………… r. 

………………………………………. 
                                                                                                                                            (podpis Wykonawcy) 

*) niepotrzebne skreślić 


