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Załącznik nr 4 

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. „Zakup samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu”  (WAD.272.5.2017) 

prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu , 

oświadczam, co następuje: 

1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23) ustawy PZP  z żadnym  wykonawcą który w wyżej wymienionym postępowaniu 

złożył odrębną ofertę*) 
 

2)  należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23) ustawy PZP z niżej wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty 

w wyżej wymienionym postępowaniu *):  

…...………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić podając nazwę wykonawcy/ów i adres/y) 

…………...…………………………………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej z ww. 

wykonawcami, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp**. 

 

 

Miejscowość ..........................., dnia ......... . ........ 2017 r. 

 

 

 .......................................................... 
(Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika) 

 
* 

Wypełnić odpowiednio pkt 1 albo pkt 2 zostawiając właściwe.  

 

** Wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym/mi  Wykonawcą/ami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


