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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

 

Ja/my, niżej podpisany/i  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Oświadczam/y, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest podmiotem: 
a) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 

Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

d) powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ PO;  

 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
1. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania ………….………….(wymienić). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym,  
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3. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 
w ..........………………………………………………………...……...............................................................................…............. 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),  
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .................................................................................................... 
………………………….............................................................….................. ..........................., w następującym zakresie: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: ………………………………………………………………………............................................................................................. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 

następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ..........................................……………………………… 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

........................................................................................... 

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

………………………….., dn. ………………………………. 

*Niepotrzebne informacje/oświadczenie skreślić 


