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............................................................                               Załącznik nr 5 

      pieczęć  oferenta 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  

    publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) 
 

w postępowaniu  znak: DPS.ZP.271.51/2020 o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawę środków czystości - – środki czyszczące, środki czystości na kuchnię, środki piorące na 

pralnię oraz środków dezynfekcyjnych i dostawę rękawic -  na 2021 r. dla Domu Pomocy Społecznej 

im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, ul. 23 Sierpnia 3 

1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty, 

oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

 

      1) …………………………………………………………………… 

 

      2) ……………………………………………………………………. 

 

      3) ……………………………………………………………………. 

 

     Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………...………………………….  

 

     …………………………………………………………………………………………………………..,  

 

     że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)…………………………………..………………………...  

     nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

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

   (miejscowość, data)                                                                                            (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
                                                                                                           

______________________________________________________________________________________ 

 

 

2.  * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty 

częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

 

 

 

.......................................                                                              ..................................................................  
    (miejscowość, data)                                                                                       (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 5 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. 

 

*niepotrzebne skreślić - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 


