
  Załącznik nr 2 do SIWZ          
                  

 

 

1) przypadku składania oferty wspólnej – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

 

Nr postępowania: CUW.271.1.P.2019                 

...................................., dnia ....................... 2019 r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

Składane na podstawie art. 24 ust 11. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: 

ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust 1 pkt. 23 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na 
terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w roku szkolnym 2019/2020” , oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczamy, że nie należę / należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz.184) z innymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w tym postępowaniu*  

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

Miejscowość, data                                    podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczamy, że nie należę / należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz.184)* podmioty wymienione poniżej – które złożyły oferty w tym postępowaniu (należy 

podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres / dane identyfikujące podmiot  

1.   

2.   

 

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia *) 

 

Uwaga:  

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa aart. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej 

samej grupy kapitałowe, o której mowa w ust 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia.   

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ  

 

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

Miejscowość, data                                    podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

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

Miejscowość, data                                    podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


