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Oświadczenie – Grupa kapitałowa  
 

Ja/my, niżej podpisany/i  

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

będąc uczestnikiem postępowania o udzielnie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego 
i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 Wzrost efektywności i 
dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu 
Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach,, 
informuję o tym, że: 
 
1)  nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.);* 
 

2) w związku z tym, że należę do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp:* 

Lp. Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i 
adres podmiotu 

  

  

*- niepotrzebne skreślić 

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia 
odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania 
w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
Wykonawcami). 

  
               ……………………….dn. ……………………                            …………………………………………………………………………………..                                                                                                      
                       (podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

UWAGA:  

Niniejszy Załącznik Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony 
Zamawiającego).  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba, że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 
23 ust. 2 Pzp wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 


