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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni):  

 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

 (pełna nazwa wykonawcy) 

 

(adres siedziby wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności 

na dostawy pn.: 

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby  

Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek” 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję/jemy nie podlega wykluczeniu  

z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V zaproszenia do składania ofert. 

Ponadto przystępując do postępowania oświadczam, że: 

1. nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

Zamawiającego; 

2. nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego; 

3. nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika u Zamawiającego; 

4. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki, lub kurateli – w stosunku do Zamawiającego; 

5. nie jestem pracownikiem partnera projektu; 

6. nie jestem wykonawcą w stosunku do którego: 

a) otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy  

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, 



 

Strona 2 z 2 

b) 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, 

c) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania. 

             Ponadto oświadczam, że, w stosunku do mnie nie zachodzą którakolwiek z 

okoliczności wskazane: 

1) osoba fizyczna, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769), 

b) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

c) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym brew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego; 

Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą, wobec którego:  

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

- prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 

 

..............................., dn. ....................... 
 

.................................................................. 
                                                                                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

lub/ Oświadczam, że wydano wobec mnie prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

 
 

 

..............................., dn. ....................... 

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

                                                                                        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)                                                       


