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Uwaga: Oświadczenie jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp  
(tj. po zamieszczeniu protokołu z otwarcia ofert). 
 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Olsztynie 

ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn 

 

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*) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługi w zakresie napraw  
i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.8.2020.KS, 
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, zgodnie z art. 24 ust. 11 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oświadczam, że:  
 
1) przynależę do tej samej grupy kapitałowej1) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.)2),  
co Wykonawca ……………………………………….. 

 
............................, ...................... 
           miejscowość   data            

…..................................... 
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

              

 
2) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.). 
 
............................, ...................... 
           miejscowość  data    

…...................................... 
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

Uwaga: Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2. 

 

                                                 
1) Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

2) Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może załączyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 


