
Załącznik nr 6 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o które mowa w 

art. 86 ust. 5 , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA 

 
Postępowanie na świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii 

PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS - postępowanie WCH.2411.01.2018.AB 
działając w imieniu Wykonawcy: 

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

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy 

(z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc 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), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

 

 

 

 

 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
         miejscowość, data          pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                 do podejmowania zobowiązań 

  



Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA 

 
Postępowanie na świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii 

PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS - postępowanie WCH.2411.01.2018.AB 
działając w imieniu Wykonawcy: 

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

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 23 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 11 ustawy PZP przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw 

do wykluczenia z niniejszego postępowania: Art. 24 ust.11. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
         miejscowość, data          pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                 do podejmowania zobowiązań 

 


