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……………………………………………………………… 
         (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówieo publicznych  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*** 

 

( w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089 i 

1132) 

 

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kursy i szkolenia dla uczniów” 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – 

tekst jednolity, z późn. zm.) oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami Wykonawców, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamieszczonymi na stronie  www.dobczyce.edu.pl : 

 

1. Należymy / Nie należymy * do grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 – tekst jednolity, z późn. zm.) i 

Złożyliśmy / nie złożyliśmy* odrębną/nej ofertę/y  do udziału w tym postępowaniu, należąc do tej samej grupy 

kapitałowej. 

 

2. Należę do grupy kapitałowej zgodnie z załączoną do oferty listą podmiotów** 

 

 

 

 

*odpowiednio skreślid 

**(w przypadku złożenia oferty i przynależności do grupy kapitałowej należy załączyd do oferty listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej) 

*** Wykonawca winien złożyd w/w informację do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z 

otwarcia ofert (zamieszczenia na stronie internetowej). 

 

 

 

 

……………………………………, dnia …………………..2018r. 

 

      ………………………………………………………………………………………………… 
            (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty) 

 

http://www.dobczyce.edu.pl/

