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Znak sprawy: PZP/1/2020 Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

ZAMAWIAJĄCY: 

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy 

ul. Jana Sebastiana Bacha 15 

02-743 Warszawa 

Oświadczenie o przynależności albo 

 o braku przynależności do grupy kapitałowej 
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: 

„Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Służewskiego Domu Kultury w Warszawie” 

Zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu w Rozdziale VII ust. 2 i ust. 3, działając w imieniu 

i na rzecz Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa/firma Wykonawcy i adres siedziby) 

oświadczam/y, co następuje: 

* oświadczam/y, że ww. Wykonawca  nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z żadnym z Wykonawców, 

którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

* oświadczam/y, że ww. Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należą następujący 

Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu**: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy albo imię, nazwisko i firma pod jaką działa 

(zgodna z nazwą widniejącą we właściwym rejestrze lub ewidencji) 
Adres siedziby 

1.   

…..   

Do niniejszego oświadczenia dołączam następujące dowody, że powiązania z ww.  Wykonawcami  

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:*** 

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

 

* oświadczam/y, że ww. Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 
       ………………………………………….………… 

(podpis i pieczątka imienna/imię i nazwisko osoby/osób 

uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

Instrukcja wypełniania: 

* należy zaznaczyć tylko jedno pole przy właściwej treści oświadczenia, a niepotrzebną treść niewłaściwych, 

pozostałych wariantów oświadczenia należy skreślić (patrz: postanowienia w Rozdz. VII ust. 2 i ust. 3 Ogłoszenia)  

** jeżeli dotyczy - należy podać informacje o Wykonawcy/Wykonawcach należącym/należących do tej samej grupy 

kapitałowej. 

*** jeżeli dotyczy - zgodnie z Rozdziałem VII ust. 2 Ogłoszenia, można podać informacje dot. dowodów 

potwierdzających, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 


