
                                                                                
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Projekt pn. „Budowa magistrali wodociągowej Konarzewo-Dopiewiec oraz kanalizacji sanitarnej                                   
w Konarzewie w Gminie Dopiewo” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji 
typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
Dokument składany po otwarciu ofert 

 Oświadczenie Wykonawcy  dot. grupy kapitałowej 

składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące 
przesłanki wykluczenia z postępowania - art. 24 ust. 1 pkt 23. 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr „Budowa magistrali wodociągowej 
Konarzewo-Dopiewiec oraz kanalizacji sanitarnej w Konarzewie w Gminie Dopiewo”   

Nr rejestru  ZP/ZUK-05/2020 
oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy1 

- REGON: 

- NIP: 

 

1- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z 

nich, 

 - w przypadku, gdy oferta złożona jest przez spółkę cywilną, oświadczenie musi zostać złożone przez każdego ze 

wspólników tworzących tę spółkę, a nie spółkę jako całość, w tym celu należy podać nazwę każdego przedsiębiorcy 

tworzącego spółkę zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

□ nie należy do żadnej grupy kapitałowej2 (w tym przypadku oświadczenie może zostać złożone w ofercie), 
□ nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w 

wyżej wymienionym postępowaniu2, 
□ należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty 

w wyżej wymienionym postępowaniu2, 
1…………………………………………………., 

2…………………………………………………., 

3…………………………………………………., 

jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą  w tym postępowaniu nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia:................................................................................................................................ 

 

2 należy zaznaczyć jedną możliwość, zakreślając w tym celu np. znakiem X właściwy kwadrat lub skreślić 
niepotrzebne punkty. 
 
Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 

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

    ……………………………………………… 

                   Podpis Wykonawcy 
 


