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ZAG.341.1.2017        Załącznik Nr 9 do SIWZ 
  
Wykonawca: Zamawiający: 
  
         Gmina Miasta Gdańska 
          Dom Pomocy Społecznej 
         „Ostoja” w Gdańsku 
         ul. Hoża 4 
…………………......................      80-628 Gdańsk 
Pieczęć Wykonawcy  
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) - zwanej dalej: ustawa PZP 

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług gastronomicznych 
dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku, przy ul. Hożej 4, działając w imieniu Wykonawcy:  
 
..............................................................................................................................................................................  

nazwa i adres Wykonawcy 

Oświadczam, co następuje: 
 

Przystępując do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy 
Społecznej „Ostoja” w Gdańsku, przy ul. Hożej 4, ZAG.341.1.2017:  
 
1. *Oświadczam, że  należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 229.) i przedstawiam poniżej 
(lub w załączeniu) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 

.............………… dnia ……….............. r.                              ………………………………………………  
      Miejscowość                              Data          Czytelny podpis (imię i nazwisko) lub 
              podpis wraz z pieczęcią Wykonawcy lub 
               osoby właściwie do tego upoważnionej 

 

2. *Oświadczam, że  nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 229.). 

 

.............………… dnia ……….............. r.                              ………………………………………………  
      Miejscowość                              Data          Czytelny podpis (imię i nazwisko) lub 
              podpis wraz z pieczęcią Wykonawcy lub 
               osoby właściwie do tego upoważnionej 

 

*Podpisać właściwe 
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OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPOODDAANNYYCCHH  IINNFFOORRMMAACCJJII::  

 

 

 

 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 przedstawieniu informacji. 

 

 

 

 

.............………… dnia ……….............. r.                              ………………………………………………  
      Miejscowość                              Data          Czytelny podpis (imię i nazwisko) lub 
              podpis wraz z pieczęcią Wykonawcy lub 
               osoby właściwie do tego upoważnionej 

                    
 

 


