
Załącznik nr 7 

 

 

 
…………………………………. …………………….. dnia, ……………………… 

     nazwa i adres Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE 

składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na 

stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy PZP), 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

PZP w związku z art. 24 ust. 11  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w 

pomieszczeniach wynajmowanych od DPS” informuję*, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie 

Wykonawca: 

n  nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Dz.U. z 2018 r . poz. 798 z późn. zm.)* 

 

    należy do grupy kapitałowej
 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Dz.U. z 2018 r . poz. 798 z późn. zm.)* 

właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz.U. z 2018 r . poz. 

798 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

UWAGA: 

W przypadku, jeżeli Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej, należy załączyć do oświadczenia listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. 

 

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). 

     Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy 

             

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

     (podpis i pieczęć) 


