
 

                                                                                                                              Załącznik nr 6 

                                                                                           Przedsiębiorstwo Gospodarki  

                                                                                    Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

                                                                                                      ul. Lwowska 37A 

                                                                                                 22-600 Tomaszów Lub.        
 

PODMIOT W IMIENIU KTÓREGO SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

                             (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie składane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp 

 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY P.Z.P.1 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:  

„Dostawa wraz z transportem oleju napędowego 

 dla pojazdów służbowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  

do zbiornika o pojemności 5 000 litrów” 

 oświadczam, że: 

1.    NIE NALEŻĘ(MY) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2.    PRZYNALEŻĘ(MY) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086 z późn. zm.), łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli oferty,  oferty częściowe w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą. 

.................................................................            …………………………………………….. 

         (miejscowość i data)                                                         ( podpis)                                                                                   

 
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się  

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 
tego przedsiębiorcę; 


