
 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności                   

do grupy kapitałowej  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego KF.341.6/07/2019 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Brzeskie Centrum Kultury 

ul. Mleczna 5 

49-300 Brzeg 
WYKONAWCA: 

………………………. 

………………………. 

………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres,  

w zleżności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………. 

………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

 

dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania - art.24 ust.1 pkt 23 

 

 

 

 

Nawiązując do złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„………………………………………………….” prowadzonego przez Brzeskie Centrum Kultury, 

ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg oraz w związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego 

informacją  z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych oświadczam(y), że: 

- nie należę(my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z żadnym z wykonawców, którzy 

złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu, 

- należę(my) do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy                

z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z następującymi wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:* 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
   



 

 

   

 

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym(i) wykonawcą(ami) nie prowadzą(i)                    

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………….., dnia ………………….r. 
    miejscowość                            data 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 
podpis(y) i pieczęć(cie) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                             

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym(i) Wykonawcą(ami) nie prowadzą(i) do zakłócenia konkurencji                                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki 

cywilnej 


