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Załącznik nr 6 

 

ZAMAWIAJACY 

Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o. 

ul. Stawowa 2a 

57-220 Ziębice 

 

WYKONAWCA 

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

…………………………..….…………...........................................………. 
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 
 

reprezentowany przez: 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
Oświadczenie wykonawcy 

 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.)  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„ Dostawę specjalistycznego samochodu (śmieciarki 2 komorowej na podwoziu dwuosiowym o 
d.m.c. 18 Mg ) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

(nr zamówienia: NR III/L/2020). 
 

 

*Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym 

postępowaniu. 

 

*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym 

postępowaniu: 

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

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

           Miejsce i data                                                                             Pieczątka, podpis osoby upoważnionej do składania 
                                                                                                                  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

 

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

           Miejsce i data                                                                             Pieczątka, podpis osoby upoważnionej do składania 
                                                                                                                  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 

 
Uwaga: Niniejszy „Formularz” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z osobna. 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 


