
Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  

( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą przygotowywanie i 

dostarczanie  gorących  posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 

w roku 2018                 prowadzonego przez Gminę Koźmin Wlkp. - Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. oświadczam, co następuje: 

1.*oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu                       o udzielenia zamówienia: 

1)  ___________________________________________________________________________ 

2)  ___________________________________________________________________________ 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody: 

 ______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ , 

że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami: 

 ______________________________________________________________________________ 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

_______________________, ____________________ 

 miejscowość  data 
 _____________________________ 

                                                                    podpis osoby upoważnionej/ podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 
 

2.* oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), o której 

mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu 

o udzielenia zamówienia. 

_______________________, ____________________ 

 miejscowość  data 

 ______________________________ 

 podpis osoby upoważnionej/podpisy osób upoważnionych 



  do reprezentowania Wykonawcy 

* - nieodpowiednie skreślić 

Uwaga:Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 
 

 


