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Załącznik Nr 6 -Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy 

kapitałowej  

Zamawiający: 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 
Ul. Czerwona 7 
96-100 Skierniewice 

OŚWIADCZENIE 

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 

 pkt 23 ustawy PZP 

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 

ofert ,o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP) 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy p.n.: 

SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ WRAZ Z NARZĘDZIEM DYSPOZYTORSKIM DLA FLOTY 20 POJAZDÓW 

DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH TABLIC PRZYSTANKOWYCH W TECHNOLOGII LED – 6 SZTUK 

w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ 

SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”  

w imieniu * 

LP. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

Oświadczam, że: 

 

□      Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z następującymi 

uczestnikami postępowania ( należy podać ich nazwy i adresy siedzib) : 

………………………………………………….; 

………………………………………………….; 

□ Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z innymi 

uczestnikami postępowania.* 

* zaznaczyć odpowiednie  

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  ………………………………………… 

  (podpis) 



 

 

 

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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

UWAGA: 

1. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia, 

2.  Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa  je każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.  

 

 

 

 

        

 


