Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Do Zamawiającego :
Gmina Czerwieńsk
reprezentowana przez
p. Piotra Iwanus – Burmistrza Czerwieńska
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk
Przedmiot zamówienia :
Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szkoły Podstawowej w
miejscowości Leśniów Wielki Gmina Czerwieńsk na dz.nr 105/4
Postępowanie opublikowano :
1. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……………… - 2018 w dniu ……………………..
2. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.czerwiensk.pl

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25a ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zmianami):
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.*
*UWAGA:

złożyć tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie
ww. przepisu

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………….
( podpis osoby uprawnionej )

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…….……………...........
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………………………………………….…………………….
(podpis osoby uprawnionej)

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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………………………………………….…………………….
(podpis osoby uprawnionej)

UWAGA:
Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców.

