
Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ja/my niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………...........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz: 

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

........................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na wykonanie  remontu  Oddziału  Chirurgii
Ogólnej  z  Pododdziałem  Ortopedii  i  Traumatologii  Narządu  Ruchu  wraz  z  salą  pooperacyjną
realizowanego w ramach projektu  WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn:  „Poprawa efektywności i
dostępności  do  świadczeń  zdrowotnych  w  Szpitalu  Ogólnym  w  Kolnie”; znak  przetargu:
Sz.O./SAG/41/08/18

1.* Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  tj.  w  rozumieniu  ustawy z  dnia  16  lutego  2007  r.  o
ochronie konkurencji  i  konsumentów (tj.  Dz. U. z 2017 r.,  poz.  229),  co podmioty wymienione
poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib):

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

…..

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

…………………………………………
(podpis)

Znak przetargu: Sz.O./SAG/41/08/18

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



2.* Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) tj. w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229)*

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

…………………………………………
(podpis)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Znak przetargu: Sz.O./SAG/41/08/18

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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