
 

Załącznik nr 4 do SIWZ                                                                                    

      nr sprawy 4/ZP/2020 
 

(dokument składany po otwarciu ofert) 

       Bezgraniczne Bezpieczeństwo                                        
 

Projekt o nr PL/2017/PR/0006 współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 

 

 (pieczęć Wykonawcy)                                           ________________________, _______________ .2020 r. 
      

OŚWIADCZENIE  
 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.)  
 

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 

specjalistycznych urządzeń oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego 

wyposażenia ciągu badawczego do pracy z mtDNA i materiałem kostnym w ramach projektu  

o nr PL/2017/PR/0006 pt.: „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz 

materiału kostnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy 

policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 

(Porozumienie finansowe nr 6/PL/2017/FBW) 

Niniejszym oświadczam, że: (zaznaczyć właściwe) 

□  nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, 

□  przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:* 

 

Lp. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy 

1  

2  

…  

 

* wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, 

którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może przedstawić 

dowody wskazujące, że istniejące powiązania w ww. Wykonawcami nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

Niniejsze oświadczenie potwierdza stan faktyczny na dzień składania ofert. 

Oświadczam, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd  

przy przedstawianiu tych informacji. 
 
 

UWAGA: 

 Oświadczenia nie należy składać z ofertą. 

 Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego  

na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument samodzielnie i bez wezwania Zamawiającego  

na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp. 

 

 

______________________________ 
    (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

      do reprezentowania Wykonawcy)  


