
OŚWIADCZENIE -ZGODNIE Z ART.24 UST.1 PKT23 USTAWY PZP 

Działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa i adres wykonawcy) 

i będąc należycie upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na: 

Dostawy dla pakietów zadań pn.: „Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych, produkty 

chemiczne wysokowartościowe i różne, peptony i substancje białkowe, enzymy, immunoglobuliny, 

odczynniki do elektroforezy oraz kultury mikrobiologiczne do realizacji projektu: „Nowa terapia 

cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace 

rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.” 

Oświadczam że*: 

1. Nie należę do grupy kapitałowej. 

2. Należę do grupy kapitałowej ( lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
składa się wraz z oświadczeniem). 
 
 
 

…………………………………..…………………..                                                  ……………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania 

zobowiązań) 

Definicje(ustawa z dnia 16.02.2007r. Dz. U. 50 poz.331 ze zmianami) 

Art.4. 

Ilekroć w ustawie mowa o: 

1. Przedsiębiorcy- rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także: 

a. Osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 

charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b. Osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c. Osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu Art. 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 

koncentracji, o której mowa w art.13, 

d. Związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt2- na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 

2. grupie kapitałowej-rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę: 

----------------------------- 

*niepotrzebne skreślić 


