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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie Zapytania 

ofertowego na : „Obsługa medialna, marketingowa i organizacyjna kampanii informacyjnej 

przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i nastolatków”. 

 

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 Wykonawca nie podlega 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) 

II. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące podmiotu, na którego zasoby 
powołuje się Wykonawca.* 

 

1. Oświadczam, że w stosunku do wymienionych poniżej podmiotów, na których zasoby powołuje się 

Wykonawca, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:* 
 

1) ……………………………………………………………………………………………... 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
* niepotrzebne skreślić 
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…………………………………………………………………………………………...…, 
(nazwa i adres podmiotu) 

 

2) ………………………………………………………………………..…………………….. 
 

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

 

2. Oświadczam, że nie powołuje się na zasoby innych podmiotów*. 

 

 

Dnia …………………………… r. 
 

   ………………………………………….. 
(pieczęć i czytelny podpis  

             osoby upoważnionej) 
 

_________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić 
 

III. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące podwykonawcy niebędącego 

podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca, o ile jest znany. 

 

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) 
 

IV. Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące 
wykonawcy*. 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 
Zapytaniu ofertowym. 
 
 
Dnia ………………………. r. 
 

………………………………………. 
(pieczęć i czytelny podpis  

              osoby upoważnionej) 
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V. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące 
wykonawcy w związku z powołaniem się na zasoby innych podmiotów. 

1. Oświadczam, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, powołał się na zasoby następujących 
podmiotów*: 
 
1) ……………………………………………………………………………………………., 
 
……………………………………………………………………………….………………., 

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

(zakres powołania się na zasoby wskazanego podmiotu) 
 
2)……………………………………………………………………………………………., 
 
………………………………………………………………………………………………., 

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

(zakres powołania się na zasoby wskazanego podmiotu) 
 
2. Oświadczam, że wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów*. 
 
 
Dnia ………………………. r. 

 
………………………………………. 

(pieczęć i czytelny podpis  
              osoby upoważnionej) 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 


