
 
    Załącznik nr 4 do SIWZ       

1                                                                                                    Znak postępowania: Projekt/CKU/RB/4/2018 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

[niniejszy załącznik nie jest obowiązującym wzorem,  
ma charakter wyłącznie pomocniczy] 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac budowlanych polegających 

na modernizacji istniejącej infrastruktury - dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym 

wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do 

wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja 

monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi 

odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie 

VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.” 

 

Ja, niżej podpisany....................................................................................................... 

reprezentując Wykonawcę/ów .............................................................................................. 

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

oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca: 

�  nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.) 

�  należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), w której skład wchodzą następujące 

podmioty:  

1)……………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Brak zaznaczenie żadnego z kwadratów i niewypełnienie listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej - przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wstawieniu daty na dokumencie będzie rozumiane jako 
informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej. 

 

 

………………        …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
       Podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 

 

Uwaga:  

1.Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


