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Załącznik 3.4. do SIWZ  

Oświadczenia nie nale ży składa ć wraz z ofert ą. Oświadczenie nale ży zło żyć w terminie 3 dni od 

dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie infor macji podawanych podczas sesji otwarcia 

ofert 

lub 

Wykonawca w przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu  

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650,  

1637 i 1669) może złożyć oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej 

wraz z ofertą. 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 p kt 23 

p.z.p.  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 
Na potrzeby postępowania nr …………………………………… 
 o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
 
Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i 
rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku 
przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu” 
 
prowadzonego przez Gminę Branice, oświadczam, że w/w wykonawca  
(*właściwe zaznaczyć): 
 

 - nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu* 
 
 - należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu*: 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   
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2.   

3.   

.....   

 

.................................., dnia ...................... ......................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

.................................., dnia ...................... ......................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 


