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Niniejszy  dokument  należy  opatrzyć  zaufanym,  osobistym  lub  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww.

podpisem  może  skutkować  naruszeniem  integralności  podpisu,  a  w  konsekwencji  skutkować

odrzuceniem oferty.

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………...

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

„Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej „Polanki”
    w Gdańsku ul. Polanki 121 w okresie od 20.12.2021 do 31.10.2022 roku”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 wrze śnia 2019 r. Prawo zamówie ń publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który

złożył odrębną ofertę

I. W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z  

wymogami art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1129  z późn. zm.) oświadczam, że:

• Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą 

który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, 

• Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z n/w wykonawcami,

którzy złożyli odrębną ofertę w postępowaniu:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



II. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia: 

.…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

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

podpis  osoby uprawnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

                                                                                     

* niepotrzebne skreślić


