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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

o przynależności albo braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.:  

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przygotowaniem 

dokumentacji technicznej - 

Część I zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie 

wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część II zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część III zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część IV zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część V zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 

w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.”1, 

 

prowadzonego przez Miasto Radymno, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję2: 

należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

nie należy do żadnej grupy kapitałowej 

 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić w zależności na którą części zamówienia składana jest oferta 
2Zaznaczyć odpowiedni kwadrat  znakiem  X 

 

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

pieczęć Wykonawcy (nazwa, adres) 

 

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

(miejscowość i data) 
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Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 3 

 

Lp. Nazwa i dokładny adres podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej 

  

  

  

  

 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga: 

Przedmiotowe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca ma 

obowiązek złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.radymno.biuletyn.net  

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 

 

                                                 
3 Dotyczy wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca potwierdzi przynależność do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp 

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

(podpis osoby uprawnionej do występowania 

w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 


