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___________________________________ 

 

___________________________________ 
        (oznaczenie Wykonawcy) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni szkol-

nych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oświadczam, że: 

 spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w części IV pkt 1 Zaproszenia, 

 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie poniższych przesłanek.  

 

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.
*) 

 

 

 

 

       (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna) 

 

 

 

 

 

Przesłanki wykluczenia: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks kar-

ny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 



d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepi-

som na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorcze-

go, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skaza-

no za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpie-

czenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odset-

kami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należno-

ści; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wpro-

wadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wyklu-

czeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje po-

dejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawia-

jącego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówie-

nia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zle-

cenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przy-

gotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu za-

kłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówie-

nia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodo-

wych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubie-

gania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubie-

gania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszcze-

nie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiąza-

nia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówie-

nia. 
 

 

 


