
 
Projekt PN.: „Opracowanie i wdraŜanie zasad zrównowaŜonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli 
sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach programu operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz 
Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10 

 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 

 
 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-13/14 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-13/14 - Usługa druku ksiąŜki (monografii) w ramach 
projektu „Opracowanie i wdra Ŝanie zasad zrównowaŜonego korzystania z zasobów rybackich oraz 
rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach 
programu operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków 
krajowych oraz Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10 
 
Ja (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy, adres): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

* Oświadczam, iŜ nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie naleŜąc do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

 
* Oświadczam, iŜ naleŜę do grupy kapitałowej (wymienić nazwę) ………………………, 

skład grupy kapitałowej (nazwa przedsiębiorcy i adres): 
1) ……………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………, 
w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 
Powiązania istniejące miedzy przedsiębiorcami nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, co zobowiązuję się wykazać na 
wezwanie Zamawiającego, w wypadku jeśli wymienieni przedsiębiorcy złoŜą odrębne oferty w 
postępowaniu. 

 
 
 
            ……………………………....                          ………………...……………………………… 
        /miejscowość i data/                                   /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych 

                                                                                                       do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania 
                          Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/  

 
 
 

 
 
 

pieczęć firmowa wykonawcy 


