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              Wykonawca …………………                                                                                                                                        

                                    

                                    

                                                                                                                        

                                                                                                                  

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

- przynależność do grupy kapitałowej  

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.), którego przedmiotem jest   

 

 
 

dostawa terenowego samochodu specjalnego przystosowanego do ratownictwa wodnego 
 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

dostawa terenowego samochodu specjalnego przystosowanego do ratownictwa wodnego dla 
MSPiR,  oświadczamy że1: 

- nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp 

- nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  

- należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp z wykonawcą, który złożył ofertę, tj. ………………………………………………………….. 

 

 

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 
 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać 

informacja czy wykonawca należy do grupy kapitałowej, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej - koniecznym 
jest zamieszczenie / dołączenie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.   
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Wykonawca ……………… 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.), którego przedmiotem jest   

 

dostawa terenowego samochodu specjalnego przystosowanego do ratownictwa wodnego 
 
 

Oświadczam, że zrealizowałem należycie DOSTAWY  polegające na: 

Dostawy dwóch samochodów specjalnych o specjalistycznej zabudowie wg warunku określonego 

w treści SIWZ 

 

Lp 
Przedmiot dostawy /charakterystyka 

pojazdu 

Data 

wykonania/wykony 

wania dostawy 

Podmiot na rzecz którego 

dostawa została 

wykonana/jest 

wykonywana 

 

1 

 

   

 

2 
   

 

3 
   

Do wykazu dołączam potwierdzenia należytego wykonania wskazanych dostaw.  

 

 

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 


