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Projekt  „Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy”” realizowany  przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej  Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość 
szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 1.5 Numer projektu: 
RPSW.08.05.01-26-0053 / 19 

Załącznik Nr 4 
do SIWZ - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych w ramach projektu 
"Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy " ZSL.D.271.6.2020 

Uwaga! 
Załącznika nie składać wraz z ofertą. 
Załącznik należy złożyć po złożeniu oferty w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. 
 

 
 (pieczęć firmy)                                                                                miejscowość, data ............................................. 

               
 
 
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………… 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 
złożywszy ofertę w przetargu nieograniczonym na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia 
przez uczniów kwalifikacji zawodowych w ramach projektu "Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy” 
prowadzonego przez  Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku oświadczam (oświadczamy) że: 
 
należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 184) co następujące podmioty składające oferty  
w przedmiotowym postępowaniu: * 

1) …………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………. 
 
       ................................................................. 
     czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby uprawnionej do  
         reprezentowania Wykonawcy 
 
nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 184) z żadnym z wykonawców składających oferty  
w przedmiotowym postępowaniu * 

 
       ……………................................................................... 
            czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby uprawnionej do  
         reprezentowania Wykonawcy 

UWAGA: 
* wypełnić tylko tą część oświadczenia, która dotyczy Wykonawcy 
 


