
             Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................ 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................. 
 
 

Składając ofertę w przetargu na: 

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz 

uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023”. 

 

Oświadczam/y, że wykonawca którego reprezentuję/emy 

 
(należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku np. „X”) 

 

 NIE NALEŻY z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, 

 

 NALEŻY do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                        

o ochronie konkurencji i konsumentów, razem z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty  

w przedmiotowym postępowaniu: 

………………………………………………………………………………………….........… 
……………………………………………………………………………………….........…… 
…………………………………………………………………………………………..........… 
 
Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym złożonym w 

postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, na podstawie w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, w 

zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 

pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzporaz art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

 

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

(miejscowość i data) 

        
 
 
 
        Podpis Wykonawcy 

Oświadczenie podpisać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym  

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa dokumenty lub 
informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 
 
* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze 
zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej i potwierdzającym aktualność informacji zawartych w oświadczeniu 

wstępnym 

 


