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 Załącznik nr5  do SIWZ 

Zamawiający: 

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 

ul. Żwirki i Wigury 11 

32-050 Skawina 

NIP 6791974717 
 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców w 

przypadku oferty wspólnej: 

 

Regon: ………………………………………… 

NIP: ……………………………………………. 

tel. ……………………………………………… 

e-mail: ………………………………………… 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

            

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ* 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Centrum Kultury i 
Sportu w Skawinie na okres 12 miesięcy” w imieniu: 

 

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

 

............................................................................................................................. ........................................................... 
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców) 

 

Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

229 z póź. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, 

którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia 

zamówienia: 

 

....................., dn. ...........................................   ….…………....................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
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INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 
energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Centrum Kultury i 
Sportu w Skawinie na okres 12 miesięcy” w imieniu: 

 

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

 

............................................................................................................................. ........................................................... 
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców) 

 

Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 

z póź.zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia. 

 

 

....................., dn. ...........................................   ….…………....................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 

 

 

 

 

 

 
Oświadczam, że mimo iż należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W załączeniu 

przedstawiam dowody. 

 

 

....................., dn. ...........................................   ….…………....................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
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(*) Załącznik nr 5 do SIWZ należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji o złożonych ofertach. Oświadczenie dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 


