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Miejscowość i data

Pieczątka Wykonawcy
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia w szczególności:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert Wykonawca nie wyrządził szkody, która
stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie;
2. zamawiający nie rozwiązał ze Wykonawcą ani nie wypowiedział umowy w sprawie realizacji zamówienia
ani nie odstąpił od umowy w sprawie realizacji zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność w okresie 3 lat przed terminem składania ofert;
3. nie otwarto wobec Wykonawcy likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
4. Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
5. nie skazano Wykonawcy za przestępstwo popełnione w związku z zasadą konkurencyjności,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dotycz osób fizycznych);
6. urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dotyczy
osób prawnych);
7. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec Wykonawcy, jako podmiotu
zbiorowego (dotyczy osób prawnych)
8. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiada wiedzę i doświadczenie,
c)
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
9. Wykonawca nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru
wykonawcy i nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności;
10. Wykonawca nie składa i nie będzie składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ
na wynik procedury wyboru wykonawcy;
11. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w realizacji zamówienia.
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