Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zużywalnych i pomocniczego sprzętu
laboratoryjnego dla laboratorium WIOŚ w Olsztynie (nr sprawy WIOŚ – T.272.1.3.2018):
ja (imię i nazwisko)
......................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
jako (stanowisko służbowe)
......................................................................................................................................................
poniżej składam wymagane oświadczenia.
I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące Wykonawcy*.
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie
art.
…..……
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w

związku ze wskazaną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, podjęte zostały następujące środki naprawcze:* …………………….………...
……………………………………………………………………………………………..
…..............................................................................................................................................
....
Dnia …………………………… r.
…………………………………………..
(pieczęć i czytelny podpis
osoby upoważnionej)

*

niepotrzebne skreślić

II. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące podwykonawcy niebędącego
podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca.
1.

Oświadczam, że w stosunku do wymienionych poniżej podwykonawców nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:*

1) ………………………………………………………………………………….…………...
…………………………………………………………………………………………...…,
(nazwa i adres podmiotu)

2) ………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………...….
(nazwa i adres podmiotu)

2.

Oświadczam, że wykonawca nie korzysta z podwykonawców*.

Dnia …………………………… r.
…………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis
osoby upoważnionej)

VI. 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 ich składaniu.
Dnia ………………………. r.
……………………………………….
(pieczęć i czytelny podpis
osoby upoważnionej)

