
 

 
38 

 

                                                        Załącznik Nr  3 do SIWZ 

.........................................................                                                               
           (pieczęć Wykonawcy) 

             Znak postępowania GSPZLO.3.2020 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą do GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim: 

Cz. A – Artykułów medycznych,  Cz. B – Środków ochrony osobistej,  Cz. C – Leków,  

Cz. D – Urządzeń,  Cz. E – Środków do dezynfekcji zabiegowej,  

Cz. F – Środków do dezynfekcji powierzchni, 

Cz. G – Pojemników i worków na odpady medyczne” *  

* zaznaczyć właściwe 

oświadczam/y, że: 

1. nie należę/nie należymy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej* 

 

2. z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie 

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369)* 

 

3. wspólnie z ……………………………………………………….. należę/należymy do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że 

powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu*: 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………… 
 

* niepotrzebne skreślić 

** zaznaczyć właściwe 

Miejscowość i data.................................................................. 

                                                  Podpisano (imię, nazwisko i podpis)............................................................ 

 

                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)............................................................ 

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie. 

 

UWAGA!  
1. W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert zgodnie z art. 

86 pkt. 5 ustawy Pzp. 

2. W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 oświadczenia nie należy składać z ofertą. 

3. W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 oświadczenie złożone z ofertą nie będzie brane pod uwagę 

przez zamawiającego. 

4. Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej skreśla pkt. 2 i 3 przedmiotowego 

oświadczenia. W takiej sytuacji niniejsze oświadczenie może być złożone razem z ofertą. 


