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Załącznik nr 7 

 

 

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. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła" 
 

-  oświadczam, co następuje (należy zaznaczyć i uzupełnić wybraną część zamówienia) 

 

 

 

󠄀 Część 1: 

Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia do rejestracji nagrań 

dźwiękowych 

 

NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*),  

 

NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą 

następujące podmioty *):  

 

1………………………………………………..  

 

2………………………………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

󠄀 Część 2: 

Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 

 

NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*),  

 

NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą 

następujące podmioty *):  
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1………………………………………………..  

 

2………………………………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

󠄀 Część 3: 

Zakup wraz z  dostawą wyposażenia do aneksu kuchennego 

 

NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*),  

 

NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą 

następujące podmioty *):  

 

1………………………………………………..  

 

2………………………………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

󠄀 Część 4: 

Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej 

 

NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*),  

 

NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą 

następujące podmioty *):  

 

1………………………………………………..  

 

2………………………………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić  

UWAGA: wykonawca składa to oświadczenie w terminie trzech (3) dni po zamieszczeniu przez Zamawiającego                  

na swojej stronie internetowej informacji z otwarcia ofert z podaniem wykonawców, którzy złożyli oferty. 


