
  

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku wykluczenia

Wykonawca/pieczątka:

……………, dn. ……………………
NIP …………………………………………………

REGON ……………………………………………                                                                    

Oświadczenie o braku wykluczenia

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Oświadczam(y), że:

1) wykazaliśmy  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  wykazaliśmy  brak
podstaw do wykluczenia; 

2) nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a. którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)  lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c. skarbowe,  
d. o  którym mowa w art.  9  lub  art.  10  ustawy z  dnia  15  czerwca 2012 r.  o

skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) żadnego  urzędującego  członka  naszego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta nie skazano prawomocnie
za przestępstwo;  

4) nie  wydano  wobec  nas  prawomocnego  wyroku  sądu  lub  ostatecznej  decyzji
administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  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;



  

5) nie  jesteśmy  wykonawcą,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i
niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane dalej  „kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) nie jesteśmy wykonawcą, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia;  

7) nie  jesteśmy  wykonawcą,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) nie  jesteśmy  wykonawcą,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o
udzielenie zamówienia lub którego pracownik,  a także osoba wykonująca pracę na
podstawie  umowy  zlecenia,  o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie
usług,  brał  udział  w przygotowaniu takiego postępowania,  chyba że spowodowane
tym  zakłócenie  konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) nie jesteśmy wykonawcą, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

10) nie  jestem(eśmy)  powiązani  z  Zamawiającym  osobowo  lub  kapitałowo.  Przez
powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  mieniu
zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  zamawiającego  czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub

powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub

powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy


