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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ - WZÓR 

 

Zamawiający: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

Wykonawca: 

……………………..………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

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

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej1 

składane na podstawie art. 124 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku” prowadzonego przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję2: 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), wraz 
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

 należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie 
konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w 
niniejszym postępowaniu: 

1) …………………………………………………..………………………………………………….. 

2) …………………………………………………..………………………………………………….. 

3) …………………………………………………..………………………………………………….. 

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie 
oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszy dokument został opatrzony podpisem elektronicznym przez reprezentujących wykonawcę: 

1) Panią/Pana ……………………………………..………………….... 

2) Panią/Pana ……………………………………..………………….... 

                                                
1 Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / każdy z wspólników 
spółki cywilnej. 
2 Niepotrzebne skreślić 


