
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
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Nazwa projektu: „Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” 

Załącznik nr 3 do Instrukcji 

 

 

 

............................................... 
(pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………..................………………………………… 

 

......................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

......................................................................................................................................................................................... 
 (adres siedziby wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie. art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej 

kwoty 50 tys. PLN na: 
 

Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych/zapewnienie transportu/ zakwaterowania/wyżywienia                         

w projekcie: Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia 

zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”* oświadczam(my), że wykonawca, którego 

reprezentuję/jemy nie podlega wykluczeniu z postępowania, z tego powodu, że: 

1. w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości; 

2. nie zalega z uiszczeniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, ewentualnie 

uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3. wykonawca będący osobą fizyczną nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

4. wspólnik spółki jawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

5. partner lub członek zarządu spółki partnerskiej nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

6. komplementariusz spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, nie został prawomocnie skazany za 

przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

7. urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwa 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

8. wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł o zakazie ubiegania się o zamówienie, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

9. nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

 

..............................., dn. .......................     .................................................................. 
                   (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 


