
 

Załącznik nr 6 do SIWZ
  

(przekazywany Zamawiającemu  w formie pisemnej w terminie 

3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp.) 

 

 

Wykonawca: 

 

………………………………………… 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres,) 

 

Zamawiający: 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

00-14 Warszawa  

Al. Solidarności 105 

 
 

 

 

Po zapoznaniu się z informacją podaną przez Zamawiającego na stronie internetowej  

www.iaepan.edu.pl z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji 

naukowych znak sprawy: ZP-14/IAEPAN/20, prowadzonego przez Instytut Archeologii i Etnologii 

Polskiej Akademii Nauk; 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105, 

1.* 

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) z poniższymi 

wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu: 

 

Lp. Nazwa podmiotu 

  

 

 

.........................., dnia ....................  ..................................................................................... 

   Miejscowość  Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej 

do występowania w imieniu Wykonawcy
1
 

 

 

2.* 

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 798 ze zm.)  z wykonawcami, 

którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu. 

 

 

.........................., dnia ....................  ..................................................................................... 

   Miejscowość  Podpis wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej 

do występowania w imieniu wykonawcy
2 

 

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 1 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

                                                 
1
Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

2
Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

  

Oświadczenie  

dotyczące przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp 

http://www.iaepan.edu.pl/

