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Załącznik nr 3 

UWAGA : Należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert 

 

Zamawiający: 

    Centrum Usług Wspólnych w Łochowie,  

ul. Aleja Pokoju 75 , 07-130 Łochów,  

Wykonawca: 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (dalej jako: ustawa PZP), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / 

GRUPA KAPITAŁOWA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów 

spożywczych do placówek oświatowych Gminy Łochów  i Samorządowego Domu 

Pomocy Społecznej w Ostrówku w roku 2018, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

□ * nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 

ustawy PZP. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                          ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

□ * należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP przedkładam następujące środki 

dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………..………………….........

..………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………..……………

……...........…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                       ………………………………………… 

(podpis) 

* zakreślić właściwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                     ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 


