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Oświadczenie Wykonawcy  

 
składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp  
 

                 DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  DO TEJ SAMEJ  

                                                                  GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa odczynników, testów, szkła, 

materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na  potrzeby projektu pt. „Rozpoznanie i wybór 
markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) poprzez bezpośrednie 

odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego” 
finansowanego ze środków NCN - MINIATURA 2 realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 

Politechniki Gdańskiej 
 
o Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*. 
 
o Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*: 
 

1) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

                                                                       ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                            (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                 do reprezentowania wykonawcy) 

UWAGA!   
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką 
zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 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. Zamawiający udostępni 
edytowalną wersję załącznika wraz z informacją z otwarcia ofert.  
 
 
 


