
Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Zamawiający: 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych, Warsztaty Terapii Zajęciowej  

ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów 

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. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych( dalej jako: ustawa Pzp)  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa jednego, fabrycznie 

nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z 

kierowcą ( 16 osób +kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach 

inwalidzkich prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie 

Chorych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla 

niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic 

Między Regionami III  

w obszarze D” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, co następuje: 

*)  nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

*)  należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której 

wchodzą następujące podmioty /Wykonawcy/: 

Lp. Nazwa  Adres 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

………………………… dnia …………….. r. 

             (miejscowość) 

.......................................................................... 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

*) niepotrzebne skreślić 

POUCZENIE :  

Niniejsze „Oświadczenie" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, „Oświadczenie" składa 

każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 


