
Załącznik Nr 3

Przedmiot zamówienia :

Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych
w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka

w sezonie 2019 / 2020

Wykonawca :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

( Nazwa i adres wykonawcy )

Do Zamawiającego :
Gmina Wręczyca Wielka 

reprezentowana przez p. Tomasz Osińskiego – Wójta Gminy

ul. Sienkiewicza 1 

42-130  Wręczyca Wielka

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25a ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 
1986 z póź. zm.) :

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

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

2. 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. 
………………………………………………………………………….…………………….

                                                                  ( sprawowana funkcja, 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. 

………………………………………………………………………….…………………….
                                                                  ( sprawowana funkcja, 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. 

………………………………………………………………………….…………………….
                                                                  ( sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej )

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


