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UWAGA:  
1. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia 

ofert  pkt 11.5. SIWZ. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w 

Bydgoszczy u. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz  

Pełna nazwa Wykonawcy i adres :  

 

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

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

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

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

reprezentowanym przez (imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji): 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mięsa (część 1) do 
Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy – postępowanie nr 4/UZP/PZ/2020 prowadzonego przez Leśny 
Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy , oświadczam, co następuje: 
 
 
Informacja dotyczące Wykonawcy: 
 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z 
innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. 
 
 
 

………………………………………..     ……………………………………………………. 

Miejscowość i data Podpis i pieczątki osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Oświadczam, że należę  do  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.   24   ust.   1   pkt   23   ustawy  

Pzp z następującym/następującymi Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu: 

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

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

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

(Wskazać Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.) 
 

i złożyłem odrębną/odrębne ofertę/oferty częściową/częściowe.  

Do  niniejszego  oświadczenia załączam/nie załączam następujące dowody,  że  powiązania  z  innym 

wykonawcą należącym do tej samej grupy kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne: 

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

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

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

 

………………………………………..     ……………………………………………………. 

Miejscowość i data Podpis i pieczątki osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia  

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………………..     ……………………………………………………. 

Miejscowość i data Podpis i pieczątki osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 


