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Polska Agencja Nadzoru Audytowego ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP: 5252802078, REGON: 384416473  
telefon: 22 428 24 95, fax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov.pl  

 
Uwaga:  
Oświadczenie w formie oryginału, jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp.  

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
 (nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego” (zn. spr. BP.2412.2.2020)”, 
informuję, że*:  
 
n  Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego            

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.)  
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego*. 

 
     Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.) łącznie z nw. 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia**: 

 
 

1. ……………………………………………………………………..…………………… 

2. ……………………………………………………………………..…………………… 

 
* właściwe zaznaczyć znakiem X  

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może załączyć dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

Uwaga: 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządza się, pod rygorem nieważności ,  

w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale lub elektronicznej kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

                                                        
1 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, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 
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