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...............................................................    
                   (pieczątka firmowa ) 
 
 

Oświadczenie 
Wykonawcy o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej 

 

Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej* 

(na dzień składania ofert) 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę administrowania lokalami będącymi własnością Gminy Lublin, znajdującymi 
się w budynkach wspólnot mieszkaniowych wraz z utrzymaniem terenów przyległych: 
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  
1.Informujemy, że na dzień składania ofert składamy list ę podmiotów , razem z którymi należymy do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 ze zm.). 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

….   

 
 

............................................................................ 
                                                                                                       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
Miejscowość …………………, dn. …………………  

 
2.informujemy, że na dzień składania ofert nie nale żymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

............................................................................ 
                                                                                                       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
 

Miejscowość …………………., dn. ………………… 

* - należy wypełni ć pkt 1 lub  pkt 2 

**-niepotrzebne skreślić 
Art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsu mentów zawiera definicj ę grupy kapitałowej zgodnie z któr ą rozumie si ę 
przez to wszystkich przedsi ębiorców, którzy s ą kontrolowani w sposób bezpo średni lub po średni przez jednego 
przedsi ębiorc ę; w tym równie ż tego przedsi ębiorc ę.  
Kontrola to wszelkie formy bezpo średniego lub po średniego uzyskania przez przedsi ębiorc ę uprawnie ń, które osobno albo 
łącznie, przy uwzgl ędnieniu wszystkich okoliczno ści prawnych lub faktycznych, umo żliwiaj ą wywieranie decyduj ącego 
wpływu na innego przedsi ębiorc ę lub przedsi ębiorców (art. 4 pkt 4).  
 

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

                                                                                                       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 


