
 
 

Załącznik nr 4 

UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez  

Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy  i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie 

będzie brane pod uwagę. 

 

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

                                   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku 

             Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

 

 

WYKONAWCA: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

 

 
OŚWIADCZENIEWYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 i ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ1
 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup oleju napędowego dla sprzętu i 

pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku” prowadzonego przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku, 

oświadczam co następuje: 

 
OŚWIADCZENIAWYKONAWCY: 

Oświadczamy, że 
2
: 

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innymi Wykonawcami będącymi 

uczestnikami postępowania.. 

 Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innymi Wykonawcami będącymi uczestnikami 

postępowania, i wykazuję, że istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.. 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 



 
 

 

Wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty 

(wypełnić jeżeli dotyczy): 

       1. ................................................ 

2. ................................................ 

 
1. Wykonawca dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 

2. Wykonawca wykreśla niepotrzebne 

 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………… 
(podpis)



 
 

 


