
 

   
 

 Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 Annex No. 8 to the Terms of Reference 
Nazwa Wykonawcy:   …………………………………………………………………………………………… 
Name of the Contractor:  
   ……………………………………………………………………………………………   
Adres wykonawcy:   ……………………………………………………………………………………………… 
Address of the Contractor:     …………………………………………………………………………………………… 
numer sprawy: DZ/23/18  ………………………………………… 
Case ref No.:  

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*) 

List of entities belonging to the same capital group/ 
statement that the Contractor does not belong to a capital group*) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 
2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) 

While submitting a tender in the public contract award procedure concerning pursuant to art. 26 
clause 2 p. 2d of the Act dated 29 January 2004 – Public Procurement Law (uniform text: Dz. U. 2010, 
No. 113, item 759 as amended), 

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej 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.). 

We hereby submit a list of entities, together with which we belong to the same capital group 
pursuant to the Act dated 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection (Dz. U. No. 
50, item 331 as amended). 

Lp. 
No. 

Nazwa podmiotu 
Name of the entity 

Adres podmiotu 
Address of the entity 

   
   

 
   

………………………………………………  …………………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

(city, date) 
 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

signature of a person authorized to represent the Contractor 
 
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
we hereby represent that we do not belong to a capital group mentioned in art. 24 clause 2 p. 5 
of the Public Procurement Law. 
 

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

(miejscowość, data) 
(city, date) 

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
signature of a person authorized to represent the Contractor 

*– należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 /  complete either p. 1 or p. 2 


