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Oznaczenie postępowania: CKiW.A.271.1.2022 

 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

 .................................. dn. 

Pełna nazwa firmy: ............................  

Adres firmy: .......................................  

(kod, miasto, ulica, numer domu) 

Województwo i powiat: ...........................  

Nr tel ......................................................  

Adres e - mail .........................................  

Strona www ............................................  

NIP: ........................................................  

REGON: .................................................  

 

Do Prowadzącego postępowanie: 

Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi  

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 

 

Przystępując do postępowania na: „usługę przeprowadzenia diagnozy kompetencji 

społecznych dla uczestników projektu w wieku 15-20 lat na rozpoczęcie i zakończenie 

realizacji projektu pt. „Aktywni górą!” 

Ja (my) niżej podpisany(ni) ...............................................................................................  

Działając w imieniu i na rzecz: ..........................................................................................  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o 

zamówieniu. 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Oświadczam, że na dzień składania ofert: 

- podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

- podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 835; zwana dalej ustawą). 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI SĄ 

WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, 

GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZANIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE 

ART. 108 UST. 1 PKT. 1, 2, LUB 5 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** 

UWAGA: zastosować tylko, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa 

w art. 110 ust. 2 ww. ustawy. 

 

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. 108 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy - Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: (należy 

podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy) 

 

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. 

Niepotrzebne skreślić 

** dotyczy sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 ust. 1 ustawy Pzp  

 

 

 

 

Uwaga! Dokument wymaga podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis 

elektroniczny, lub podpis zaufany /profil zaufany/, lub podpis osobisty elektroniczny). 


