
 
Zamawiający: Gmina Karczew  – Urząd Miejski  w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

 

 
Przebudowa drogi gminnej: ulicy Podlaskiej na odcinku od ul. Stare Miasto do ul. Akacjowej w Karczewie. 

 
 

 
                 Załącznik nr 5 do SIWZ,  Nr: ZP.271.11.2016 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

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

  

 
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi gminnej: 
ulicy Podlaskiej na odcinku od ul. Stare Miasto do ul. Akacjowej w Karczewie. Znak 
postępowania: ZP.271.11.2016, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 
 
- oświadczamy, że nie należę/my do grupy kapitałowej* , 
 
- oświadczamy, że należę/my do grupy kapitałowej i składam/my poniżej listę podmiotów  

należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa, adres podmiotu)* : 
  Uwaga: Listę podmiotów (nazwa, adres podmiotu) należy wpisać poniżej lub załączyć w ofercie 

do niniejszego oświadczenia (wg wyboru Wykonawcy) 
 
Lp. Nazwa Adres 
1.  

 
 

2.  
 

 

 
 
 
...................................., ....................... 2016  r. 
 Miejscowość               data 
 
 

…………………………..…………………………………….. 
Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej/-ych do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka 
z imieniem i nazwiskiem 

* - nieodpowiednie skreślić 

Uwaga I: Oświadczenie, może być złożone wraz z ofertą, w szczególności, jeśli  Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej.  
 
Uwaga II: Wykonawca, który zapoznał się z informacjami dotyczącymi ofert, odczytanymi 
podczas otwarcia ofert, może złożyć podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty 
niniejsze oświadczenie, bezpośrednio po zakończeniu publicznego otwarcia ofert, w miejscu 
wskazanym do składania ofert tj. siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Mieszkańców 
(parter). 


