
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

UWAGA: Załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie 

internetowej wykazu Wykonawców którzy złożyli oferty. 

Zamawiający: 

Powiat Działdowski  

ul. Kościuszki 3 

13-200  Działdowo 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

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

zamówień publicznych (dalej: ustawa) dotyczące przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i 

wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą 

niezbędnego sprzętu dla Powiatu Działdowskiego w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług 

publicznych Powiatu Działdowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej 

Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość 

e-usług publicznych: 

Oświadczam, że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 369 z późn. zm.) z innymi 

Wykonawcami wskazanymi w „Zestawieniu zbiorczym ofert” zamieszczonym na stronie internetowej 

Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

…………….…….    [miejscowość], dnia ………….…….  

(podpis)** 



 

* Niepotrzebne skreślić. 

** W przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upełnomocnioną(e) musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 

UWAGA: Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą/mi 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów. 

 

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 ………….…….  

(podpis) 

 

 


