
Znak sprawy: PSONI/1/2021/ZP 

Załącznik nr 7 do SWZ 

Wykonawca:  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od  podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

składane na podstawie art. 108 ust.1 pkt 5  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp). 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przewóz osób do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w roku 2022” (znak sprawy PSONI/1/2021/ZP) oświadczam, co następuje1:  

 

 nie należę/my do grupy kapitałowej2 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275.) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu 

oferty; 

 

 

 należę/my do grupy kapitałowej2 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów t.j. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275.) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu 

oferty. W celu wskazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, 

stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

  

 
1 Wybrać właściwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X 
2 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 
UWAGA: Każdy  z wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust.5 ustawy 

PZP (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 


