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WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI 
PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek 

Wykonawca:
………………………………

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………

………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór)

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne   na  „MODERNIZACJA

STANOWISKA  BADAWCZEGO  NA  TERENIE  WITPIS  –  KANAŁ  DO  BRODZENIA  NR

INWENTARZOWY 1160-291",  świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej  ze składania
fałszywych oświadczeń - niniejszym oświadczam co następuje:

1. Ja niżej podpisany ...........................................................................................oświadczam, iż
podmiot przeze mnie reprezentowany nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  1076, ze zm.)*

2. Ja niżej podpisany ..........................................................................................oświadczam, iż
podmiot przeze mnie reprezentowany należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów.  Jednocześnie  składam  poniżej  listę
podmiotów  należących  do  w/w  grupy  kapitałowej,  które  złożyły  odrębne  oferty  w
niniejszym postępowaniu*/**:

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba

__________________ dnia __ __ 2020 roku

_____________________________

                                  (podpis Wykonawcy)
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*) Niepotrzebne skreślić

**) Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty,  Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

 Oświadczenie  należy  przekazać  Zamawiającemu  nie  później  niż  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  
na stronie internetowej Zamawiającego informacji o złożonych ofertach.

 Niniejsze  „Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej”  składa  każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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