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ZSCL – szkoła XXI wieku 
Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna 
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

 
- WZÓR - 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Przebudowa 
schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół wraz z budową 
pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudową i remontem  łazienki 
na WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” .  
         
 

                                                                                      ............................................... 
                                                                                                                          (miejscowość i data) 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

NIP: ............................................................................. 
Tel: .............................................................................. 
Faks: ........................................................................... 
E-mail: ……………………………………………………. 
     

I. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 
1) Oświadczamy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                     

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) z żadnym Wykonawcą 
który, zgodnie z informacją zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie 
internetowej, złożył ofertę w ww. postępowaniu. 

 
 
                                                                 …...................................................................                                               
                                                                      (podpis upoważnionego  

              przedstawiciela Wykonawcy)           
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2) Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                     

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) z następującym 
Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy, zgodnie z informacją zamieszczoną przez 
Zamawiającego na stronie internetowej, złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu: (*) ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
                                                               …...................................................................                                       
                                                                                (podpis upoważnionego  

                      przedstawiciela Wykonawcy)           
 
Uwaga: Wykonawca składa albo oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 albo oświadczenie,                       
o którym mowa w pkt 2 z zastrzeżeniem, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się udzielnie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 albo oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 2, każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa 
oddzielnie.  
 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 
musi  wykazać, że istniejące pomiędzy Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji.  
 
(*) należy podać Wykonawcę lub Wykonawców, którzy należą do tej same grupy kapitałowej  
 

 
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 
 

Oświadczam/y, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne                            
i zgodne z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 
 
 

                                                                ........................................................... 

     (podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
Uwaga: Każdy Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt II, z zastrzeżeniem, że     
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia, oświadczenie,                  
o którym mowa w pkt II, każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
składa oddzielnie.  

 


